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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggarakannya Seminar Nasional 

“Membangun Kualitas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Menuju Generasi Emas Indonesia” 

yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang, pada tanggal 6 November 2017. 

 

Prosiding Seminar Nasional “Membangun Kualitas Pendidikan Guru Sekolah Dasar Menuju 

Generasi Emas Indonesia”, ini disusun untuk mempublikasikan masalah-masalah yang 

dipresentasikan dalam sesi paralel pada seminar tersebut. 

 

Prosiding ini bersis makalah dari 1 pembicara kunci dan 2 pembicara utama serta makalah 

dalam sesi paralel sebanyak 25 judul yang berupa hasil pemikiran atau gagasan dan hasil 

penelitian dengan topik membangun kualitas Pendidikan guru Sekolah Dasar dan generasi 

emas. 

 

Semoga Prosiding dan hasil seminar ini bermanfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, 

khususnya kualitas pendidikan guru SD/MI dan kualitas Pendidikan SD/MI. 
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Instrumen Penilaian Higher Order Thingking Skills Untuk Siswa Sekolah 

Dasar 

Nyai Cintang 
 

Pendidilkan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang 

 

E-mail koresponden: nyaicintang@gmail.com 

Abstrak 

Pada implementasi kurikulum 2013 di sekolah dasar, guru diharapkan dapat mengembangkan keterampilan bertanya yang 

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Guru sekolah dasar perlu membiasakan diri memnyusun instrument 

penilaia yang tidak hanya berada pada tataran low order thinking (mengingat/C1, memahami/C2, menerapkan/ C3) saja, tetapi 

juga harus membiasakan siswa sekolah daar untuk mengerjakan soal high order thinking (menganalisis/C4, mengevaluasi/C5, 

dan mencipta/C6). Remembering, understanding, applying dikategorikan dalam recalling dan processing analysing dan 

evaluating dikategorikan dalam critical thinking dan yang terakhir creating dikategorikan dalam creative thinking Pembuatan 

instrument penilaian higher order thinking dapat menggunakan kata kerja oprasioal dari ranah kognitif C4, C5, dan C6. 

Pembuatan interumen penilaian higher order thinking dapat berupa tes objektif berbentuk uraian dan tes subjektif berbentuk 

pilihan ganda. Siswa yang dilatih kemampuan berpikir sejak awal akan lebih mudah berkembang kemampuan berpikirnya 

pada jenjang sekolah selanjutnya. Oleh karena itu, guru sekolah dasar harus kreatif dan mampu membuat pertanyaan yang 

dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

 

 

Kata Kunci : Evaluasi, Penilaian. Higher Order Thinking, Sekolah Dasar, Kurikulum 2013 

 

1. PENDAHULUAN 

Hasil Programme for International Student 

Assessement (PISA) tahun 2015, menunjukkan 

adanya peningkatan kemampuan siswa Indonesia. 

Dibandingkan dengan hasil PISA tahun 2012, 

kemampuan membaca siswa Indonesia telah 

meningkat dari 337 menjadi 350, kemampuan 

matematika meningkat dari 318 menjadi 335, dan 

kemampuan sains meningkat pesat dari 327 poin 

pada tahun 2012, menjadi 359 di tahun 2015. 

Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan 

kualitas pembelajaran di Indonesia, namun 

kemampuan siswa Indonesia masih berada di bawah 

rata-rata dibandingkan 72 negara lainnya. Hasil 

survey PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa 

adanya perubahan substansi kurikulum 2013 mulai 

mampu menunjang terwujudnya seluruh kompetensi 

siswa yang menunujukkan peningkatan. 

Pada implementasi kurikulum 2013 di sekolah 

dasar, guru diharapkan dapat mengembangkan 

keterampilan bertanya yang berorientasi pada 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pada buku guru 

telah dipaparkan bahwa aktivitas minggu ke empat 

merupakan kegiatan proyek dan literasi yang 

bertujuan untuk meningatkan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi dan keterampilan membaca siswa dan 

rasa cinta membaca (Kemendikbud, 2017). Pada 

hakikatnya, Cintang (2016) menyatakan bahwa 

penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat 

dimulai dari jenjang pendidikan dasar. Sekolah 

Dasar merupakan landasan awal pelaksanaan 

pendidikan, sehingga perlu menerapkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena 

kemampuan ini diperoleh dari proses berlatih.  

Hal tersebut didukung oleh Marzano, dkk. 

(2008) bahwa kemampuan berpikir siswa dapat 

dikembangkan secara berkelanjutan sehingga siswa 

dapat menyelesaikan permasalahan yang akan 

muncul dalam kehidupannya sehari-hari. Siswa 

yang dilatih kemampuan berpikir sejak awal akan 

lebih mudah berkembang kemampuan berpikirnya 

pada jenjang sekolah selanjutnya. Kemampuan 

berpikir ini dapat dikembangkan dan dilatihkan pada 

siswa sejak awal. 

Wijayanti, Pudjawan, dan Margunayasa (2015) 

memberikan penguatan bahwa apabila kemampuan 

berpikir kritis ini telah dilatih di sekolah dasar maka 

manfaatnya akan dirasakan oleh peserta didik ketika 

berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Lapono, dkk (2010) 

bahwa keberhasilan individu dalam penguasaan 

dasar-dasar keterampilan berpikir pada tahap 

perkembangan middle childhood berpengaruh pada 

tahap perkembangan adolescene. Hal tersebut 

berarti keberhasilan akademik individu pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi sangat ditentukan oleh 

keberhasilannya dalam kegiatan akademik atau 

belajar pada jenjang pendidikan dasar (SD). 

Oleh karena itu, guru SD perlu membiasakan 

untuk menyusun instrument penilaian yang 

mengukur kemamuan berpikir siswa sejak jenjang 

sekolah dasar. Penilaian adalah pengumpulan 

informasi untuk membuat keputusan evaluatif dan 

digunakan dalam kaitannya dengan tes (Abosalem, 

2016: 3). Penilaian adalah alat untuk mengukur 
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sejauh mana peserta didik telah meningkatkan 

pembelajaran mereka berdasarkan standar Haertel 

dalam (Mangiante, 2013: 222). Hasil dari penilaian 

adalah proses awal sebelum membuat keputusan 

tentang langkah-langkah berikutnya dalam 

meningkatkan kemampuan untuk memahami belajar 

peserta didik (Amnie, 2016: 59). 

Aisyah, Sabdaningtyas, Ambarita (2017) 

menemukan bahwa permasalahan yang terjadi di 

sekolah, soal-soal cenderung lebih banyak menguji 

aspek ingatan yang kurang melatih keterampilan 

berpikir tingkat tinggi peserta didik, kemampuan 

berpikir anak Indonesia secara ilmiah dianggap 

masih rendah dilihat dari hasil survei TIMSS, salah 

satu faktor penyebabnya antara lain karena peserta 

didik di Indonesia kurang terlatih dalam 

menyelesaikan soal-soal yang mengukur Higher 

Order Thinking Skills . Masalah yang dihadapi oleh 

guru adalah kemampuan guru dalam 

mengembangkan instrumen penilaian Higher Order 

Thinking Skills masih kurang dan belum tersedianya 

instrumen penilaian yang didesain khusus untuk 

melatih Higher Order Thinking Skills, sehingga 

perlu dikembangkan instrumen penilaian Higher 

Order Thinking Skills (Budiman & Jailani, 2014: 

142).  

Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang 

implementasi kurikulum menyebutkan bahwa 

kebutuhan kompetisi masa depan diperlukan Higher 

Order Thinking Skills secara kritis, keterampilan 

komunikasi, dan kreatif (Budiman & Jailani, 2014: 

141). Hal ini sejalan dengan pendapat (Rofiah, et.al, 

2013: 18) mengenai karakteristik skills masyarakat 

abad ke-21 yang dipublikasikan oleh Partnership of 

21st Century Skill mengidentifikasi bahwa 

pembelajar pada abad ke-21 harus mampu 

mengembangkan keterampilan kompetitif yang 

diperlukan pada abad ke-21 yang berfokus pada 

Higher Order Thinking Skills.  

Pentingnya kemampuan berpikir tingkat tinggi 

diungkapkan oleh Peter (2012: 39) agar dapat 

bersaing dalam dunia kerja dan kehidupan pribadi, 

seperti: memberikan alasan secara tepat (reasoning), 

berpikir secara kritis (critical thinking), berpikir 

secara kreatif (thinking creatively), membuat 

keputusan (decisions making), dan menyelesaikan 

masalah (problem solving). Menghadapi perubahan 

yang sangat cepat, hendaknya peserta didik perlu 

diberikan bekal tentang bagaimana belajar dan 

bagaimana berpikir agar mereka memiliki kesiapan 

dan kemampuan untuk memasuki dunia kerja sesuai 

dengan persyaratan yang ditentukan (Wening, 2015: 

1046).  

Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 

diharapkan dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan Higher Order Thinking Skills. 

Aisyah, Sabdaningtyas, Ambarita (2017) 

menyatakan bahwa berpikir tingkat tinggi dapat 

mendorong peserta didik untuk berpikir secara luas 

dan mendalam tentang materi pelajaran. Peserta 

didik yang cenderung berpikir tingkat rendah perlu 

dilatih sejak dasar, agar pada saat memasuki jenjang 

pendidikan berikutnya peserta didik tidak merasa 

takut jika dihadapkan pada persoalan yang lebih 

rumit. Oleh karena itu, guru sekolah dasar harus 

kreatif dan mampu membuat pertanyaan yang dapat 

melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

2. PEMBAHASAN 

Instrumen Penilaian 
Keberhasilan suatu proses pembelajaran 

dipengaruhi oleh beberapa komponen salah satuya 

adalah penilaian. Oleh karena itu, untuk sistem 

penilaian dalam Kurikulum 2013 ini tidak hanya 

berorientasi pada penilaian akhir, namun penilaian 

pada proses pembelajaran pun diperhatikan dengan 

baik, sehingga istilah asesmen dalam proses 

pembelajaran diperlukan. Asesmen yang digunakan 

dalam Kurikulum 2013 ini adalah authentic 

asesment atau dikenal dengan asesmen otentik 

dengan tujuan bertujuan untuk menyediakan 

informasi yang absah/valid dan akurat mengenai hal 

yang benar-benar diketahui dan dapat dilakukan 

oleh siswa. 

Reeves (Herrington, 2006), asesmen otentik 

melibatkan kemampuan menyelesaikan masalah dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. Istilah dan 

proses dari asesmen otentik ini perlu diperkenalkan 

kepada para guru, khususnya guru Sekolah Dasar 

agar memiliki pemahaman tentang penilaian dan 

asesmen yang berbeda, bukan penilaian yang hanya 

bersifat tradisional. Namun, kompleksitas 

permasalahan dalam pendidikan yang semakin 

meningkat dengan kurikulum yang berubah-ubah 

menyebabkan proses belajar cenderung dilakukan 

’terlalu’ mekanis.  

Proses penilaian sangat baik dan efektif apabila 

prinsip-prinsip berikut diperhatikan, yaitu: 1) 

adanya pembatasan dengan jelas apa yang 

diutamakan untuk dinilai. 2) teknik penilaian yang 

dipilih harus sesuai dengan karakteristik atau 

kemampuan yang akan diukur. 3) penilaian secara 

komprehensif membutuhkan berbagai jenis teknik 

penilaian. 4) sebaiknya disadari bahwa teknik 

penilaian yang digunakan memiliki keterbatasan. 5) 

penilaian harus dapat digunakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

(Gronlund & Linn, 1990: 6-8). 

Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

didefinisikan sebagai penggunaan pikiran secara 

luas untuk menemukan tantangan baru (Heong, 

et.al., 2011: 122). Berpikir tingkat tinggi adalah 

proses yang melibatkan operasi-operasi mental 

seperti klasifikasi, induksi, deduksi, dan penalaran 

(Sastrawati, et.al., 2011: 6). Higher Order Thinking 

Skills menurut King, Goodson, dan Rohani (2010: 1-

2) meliputi berpikir kritis, logis, reflektif, 

metakognitif, dan kreatif.  
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Penelitian Aisyah, Sabdaningtyas, Ambarita 

(2017) menyatakan bahwa  instrumen penilaian 

HOTS berupa tes objektif berbentuk uraian dan tes 

subjektif berbentuk pilihan ganda. Karena pada 

dasarnya semua soal bentuk pilihan ganda dan 

uraian dapat dikembangkan menjadi soal-soal yang 

Higher Order Thinking Skills. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Abdullah (2016:176-177) tes yang paling 

sering digunakan untuk menilai pengetahuan peserta 

didik adalah tes pilihan ganda dan tes uraian.  

Tes PG dapat digunakan untuk menguji 

penguasaan materi dengan cakupan yang banyak 

dan lebih mudah penskorannya. Oleh sebab itu, tes 

pilihan ganda digunakan dalam UN dan di tingkat 

internasional, misalnya: TIMSS, PISA, dan PIRLS. 

Penelitian … sejalan dengan penelitian Rubin & 

Manikya (2015: 37) yang berusaha untuk menggali 

potensi menggunakan pilihan ganda dengan alasan 

untuk mengajarkan pemecahan masalah dalam 

berpikir tingkat tinggi. Soal uraian menuntut peserta 

didik untuk berpikir tingkat tinggi.  

Higher Order Thinking Skills 
Perubahan proses pembelajaran kurikulum 

2013 yaitu pada proses pembelajaran yang 

menekankan pada keterampilan berpikir tingkat 

tinggi (higher order thinking). Guru dituntut untuk 

dapat mengembangkan keterampilan bertanya siswa 

yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat 

tinggi. Hal ini dimuat pada buku guru dengan 

menyediakan aktivitas minggu ke empat dengan 

tujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi. Thomas dan Throne (2009) dalam the 

center of development and learning memaparkan 

bahwa: 
 

“Higher order thinking (HOT) is thinking on a 

level that is higher than memorizing facts or 

telling something back to someone exactly the 

way it was told to you. HOT takes thinking to 

higher levels than restating the facts and 

requires students to do something with the facts 

— understand them, infer from them, connect 

them to other facts and concepts, categorize 

them, manipulate them, put them together in 

new or novel ways, and apply them as we seek 

new solutions to new problems. 
 

HOTS membutuhkan berpikir untuk tingkat 

yang lebih tinggi dari pada menegaskan kembali dan 

menuntut siswa untuk melakukan sesuatu dengan 

fakta-fakta, memahaminya, menarik kesimpulan, 

menghubungkannya dengan fakta dan konsep-

konsep lain, mengelompokkan, memanipulasi, 

menempatkan mereka bersama-sama dengan cara 

baru atau memiliki nilai kebaruan dan 

menerapkannya dengan mencari solusi baru untuk 

masalah baru. 

Ardiandari (2015) menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan 

proses berpikir yang tidak sekedar menghafal dan 

menyampaikan kembali informasi yang diketahui 

peserta didik. Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

merupakan kemampuan menghubungkan, 

memanipulasi, dan menstransformasi pengetahuan 

serta pengalaman yang sudah dimiliki untuk berpikir 

secara kritis dan kreatif dalam upaya menentukan 

keputusan dan memecahkan masalah pada situasi 

yang baru dan itu semua tidak dapat dilepaskan dari 

kehidupan sehari-hari.   

Krathwohl, D. (2002: 214) dalam Taylor & 

Francis, Ltd. merevisi level taxonomi bloom 

menjadi remembering, understanding, applying, 

analysing, evaluating, creating. Dafik (2014) 

“Remembering, understanding, applying 

dikategorikan dalam recalling dan processing, 

sedangkan analysing dan evaluating dikategorikan 

dalam critical thinking dan yang terakhir creating 

dikategorikan dalam creative thinking”.  Anderson 

& Krathwohl (2001) menguraikan bahwa 

“kemampuan berpikir mencakup dimensi proses 

mengingat (remember), mengerti (understand), 

menerapkan (apply); kemampuan menganalisis 

(analyze), mengevaluasi (evaluate); dan 

menciptakan (create)”. Berdasarkan klasifikasi ini, 

Cintang (2016) kemampuan berpikir tingkat tinggi 

mencakup kemampuan dalam cakupan dimensi 

proses menganalisis, mengevaluasi dan 

menciptakan dengan dasar-dasar proses mengingat, 

memahami dan menerapkan yang baik. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa berpikir tingkat tinggi adalah 

keterampilan berpikir yang menuntut siswa mampu 

menghubungkan, memanipuasi, mentransformasi 

untuk menyajikan kebaruan pengetahuan dan 

pengalaman yang dimiliki menjadi suatu kebaruan 

pemikiran. Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

melibatkan berpikir kritis dan kreatif dalam upaya 

menentukan keputusan dan memecahkan masalah. 

Kemampuan berpikir kritis terdiri dari dimensi 

proses menganalisis dan mengevaluasi, sedangkan 

kemampuan berpikir kreatif terdiri dari dimensi 

proses menciptakan. Kemampuan berpikir kritis dan 

kreatif digunakan untuk menetapkan keputusan dan 

memecahkan masalah pada situasi baru. 

Aspek yang menunjukkan keterampilan 

berpikir tingkat tinggi yang dimiliki oleh seseorang 

yaitu kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif 

serta memecahkan masalah (Mitri, 2015; Rofiah, 

Aminah, dan Ikawati, 2013). Pernyataan ini dierkuat 

oleh pendapat Ariandari (2015) menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis dan berpikir kreatif 

merupakan indikator kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Mitri (2015) & Rofiah, Aminah, dan Ekawati 

(2013) berpikir kritis dan kreatif digunakan dalam 

upaya memecahkan masalah (problem solving).  

Maka dapat disimpulkan bahwa, aspek 

kemampuan berpikir tingkat tinggi terdiri dari (a) 

kemampuan berpikir kreatif; (b) kemampuan 

berpikir kritis; dan (c) kemampuan pemecahan 

masalah. Berdasarkan pendapat di atas, dapat 
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disimpulkan bahwa aspek kemampuan berpikir 

tingkat tinggi terdiri dari berpikir kritis dan 

kemampuan berpikir kreatif. Hasil dari kemampuan 

berpikir kritis dan kreatif dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah. Ketiga aspek kemampuan 

berpikir tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui 

latihan. 

Evaluasi HOTS di Sekolah Dasar 
Mohammed, et.al. (2015: 14) aspek kognitif 

berdasarkan Taksonomi Bloom revisi dibedakan 

atas enam level, tiga level pertama merupakan 

Lower Order Thinking Skills, sedangkan tiga level 

berikutnya Higher Order Thinking Skills yaitu aspek 

mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), 

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan 

mencipta (C6). Devi (Rochmah dan Asih, 2015: 29) 

ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman 

oleh para penulis soal untuk menulis butir soal yang 

menuntut berpikir tingkat tinggi, yakni: setiap 

pertanyaan diberikan dasar pertanyaan (stimulus) 

dan soal mengukur kemampuan berpikir kritis. Agar 

butir soal yang ditulis dapat menuntut berpikir 

tingkat tinggi, maka setiap buti soal selalu diberikan 

dasar pertanyaan (stimulus) yang berbentuk 

sumber/bahan bacaan seperti: teks bacaan, paragraf, 

teks drama, penggalan novel/cerita/dongeng, puisi, 

kasus, gambar, grafik, foto, rumus, tabel, daftar 

kata/simbol, contoh, peta, film/rekaman suara. 

Indikator keterampilan berpikir kritis menurut 

Robert H. Ennis (Costa, 1985: 54-57) adalah: 1) 

memfokuskan pada pertanyaan, 2) menganalisis 

argumen, 3) mempertimbangkan yang dapat 

dipercaya, 4) mempertimbangkan laporan observasi, 

5) membandingkan kesimpulan, 6) menentukan 

kesimpulan, 7) mempertimbangkan kemampuan 

induksi, 8) menilai, 9) mendefinisikan konsep, 10) 

mendefinisikan asumsi, dan 11) mendeskripsikan. 

Sedangkan manurut Torrance (Filsaime, 2008: 20) 

ada empat karakteristik berpikir kreatif, sebagai 

sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur 

orisinalitas, kelancaran, fleksibilitas dan elaborasi.  

Gambar 1 menunjukkan dimensi  proses 
koginitif keterampilan berpikir tingkat tinggi. 
Krathwohl (lewy, 2009:16) memaparkan secara 
lengkap bahwa indikator keterampilan berpikir 
tingkat tinggi pada dimensi proses kognitif meliputi:  
1. Menganalisis : (a) Menganalis informasi yang 

masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan 

informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk 

mengenali pola atau hubungannya; (b) meng-

idetifikasi/ merumuskan pertanyaan; dan (c) 

Mampu mengenali serta membedakan faktor 

penyebab dan akibat dari sebuah permasalahan. 

2. Mengevaluasi : (a) Memberikan penilaian 

terhadap solusi, gagasan, dan metodologi dengan 

meng-gunakan kreteria ; (b) yang cocok atau 

standar yang ada untuk memastikan nilai 

efektifitas atau manfaatnya; (c) Membuat 

hipotesis, mengkritik, dan melakukan penguji-

an; (d) Menerima atau menolak suatu pernyataan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

3. Mengkreasi : (a) Membuat generalisasi suatu ide 

atau cara pandang terhadap suatu masalah; (b) 

Merancang satu cara untuk menyelesaikan 

masalah; (c) Meng-organisasikan unsur-unsur 

atau bagian-bagian menjadi struktur baru yang 

belum ada sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Dimensi Kognitif Higher Order Thinking 

 

 

Berdaraskan kedua pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir tingkat 

tinggi pada dimensi proses kognitif terdiri dari 

menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 

Ketermpilan berpikir tingkat tinggi. Sofiyah, 

Susanto, dan Setiawan (2015) memaparkan 

karakteristik dan indicator kemampuan berpikir 

tingkat tinggi pada Tabel 1. 

 

Berpikir Kreatif/ 

Creative Thingking 

Berpikir Kritis/ 

Critcal Thingking 
 

Kemampuan 
Pemecahan 
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Tabel 1. Indikator Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

No Karakteristik Indikator Dimensi Proses Kata Kerja Oprasional 

1 Menganalisis/ 

Analyzing (C-

4) 

Menganalisis informasi yang masuk dan 

membagi-bagi atau menstukturkan 

informasi ke dalam bagian yang lebih kecil 

untuk mengenali pola atau hubungannya. 

mengkaji ulang; menduga; 

membedakan; mempertimbangkan; 

membandingkan; menata ulang; 

mengkontraskan; mengubah struktur; 

memisahkan; melakukan pengetesan; 

menghubungkan; mengintegrasikan; 

menyisihkan; mengorganisir. 
 

Mampu mengenali serta membedakan 

faktor penyebab dan akibat dari sebuah 

sekenario yang rumit. 

Mengidentifikasi atau merumuskan 

pertanyaan. 

2 Mengevaluasi 

/ Evaluating 

(C-5) 

Memberikan penilaian terhadap solusi, 

gagasan, dan metodologi dengan 

menggunakan kriteria yang cocok atau 

standar yang ada untuk memastikan nilai 

efektivitas atau manfaatnya. 

mengkaji ulang: mengecek; 

mempertahankan; mengkritik; 

menyeleksi; memprediksi; 

mengevaluasi; membenarkan; 

mendukung; menyalahkan; 

menilai; menjustifikasi; 

 

 

 

 

Membuat hipotesis, mengkritik dan 

melakukan pengujian. 

Menerima atau menolak pertanyaan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

3. Mencipta/ 

Creating (C6) 

Membuat generalisasi suatu ide atau cara 

pandang terhadap sesuatu. 

menemukan; membentuk; 

menciptakan; melengkapi; 

mempeoleh; membuat; 

mengembangkan; menyempurnakan; 

memformulasikan; melakukan inovasi; 

membangun; mendesain; 

menghasilkan karya. 
 

Merancang suatu cara untuk menyelesaikan 

masalah. 

Mengorganisasikan unsur-unsur atau 

bagian-bagian menjadi struktur baru yang 

belum pernah ada sebelumnya. 

 

 

Pada  Tabel 1, indikator  kemampuan  berpikir  

tingkat tinggi  terdapat  tiga  level  berpikir  

(menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta) yang 

dijelaskan indikator dan kata kerja operasionalnya. 

Pada penelitian ini, Tabel 1 menjadi dasar untuk 

menentukan tingkat kategori soal tes kemampuan 

berpikir tinggi yang digunakan. Soal tes yang 

digunakan akan dianalisis terlebih dahulu apakah 

sudah sesuai dengan indicator soal kemampuan 

berpikir tingkat tinggi pda domain kogntif proses. 

Untuk mencapai  level  berpikir  menganalisis,  

mengevaluasi,  dan mencipta  harus  terlebih  dahulu  

menguasai  tiga  level berpikir  yang  pertama,  yaitu 

mengingat,  memahami,  dan menerapkan.  Sehingga  

indikator  untuk  level  mengingat, memahami,  dan  

mencipta  tidak  dijelaskan  karena  sudah termuat  

dalam  indikator  kemampuan  berpikir  tingkat 

tinggi, meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta. 

 Ariandari (2015) pada evaluasi belajar dengan 

konsep higher order thinking skills, guru harus 

selalu menyiapkan soal pertanyaan yang nantinya 

tidak dijawab secara sederhana. Pernyataan tersebut 

ditegaskan kembali oleh Angelo (Ariandari, 2015) 

bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi harus 

memenuhi karakteristik kegiatan berpikir yang 

meliputi analisis, sintesis, pengenalan masalah dan 

pemecahannya, kesimpulan, dan penilaian. 

Walaupun matematika berkaitan dengan teori 

logika, namun kemampuan bepikir kritis tidak akan 

berkembang jika dalam pembelajaran matematika 

siswa hanya dilatih untuk menghafal rumus, 

menemukan rumus tanpa mengetahui kaitan satu 

dengan yang lainnya, atau menyelesaikan soal 

secara mekanik, tanpa melibatkan keterampilan 

berpikir.   

3. PENUTUP 

 Guru sekolah dasar perlu membiasakan diri 

memnyusun instrument penilaia yang tidak hanya 

berada pada tataran low order thinking 

(mengingat/C1, memahami/C2, menerapkan/ C3) 

saja, tetapi juga harus membiasakan siswa sekolah 

daar untuk mengerjakan soal high order thinking 

(menganalisis/C4, mengevaluasi/C5, dan 

mencipta/C6). Pembuatan instrument penilaian 

higher order thinking dapat menggunakan kata kerja 

oprasioal dari ranah kognitif C4, C5, dan C6. 

Pembuatan interumen penilaian higher order 

thinking dapat berupa tes objektif berbentuk uraian 

dan tes subjektif berbentuk pilihan ganda. Siswa 

yang dilatih kemampuan berpikir sejak awal akan 

lebih mudah berkembang kemampuan berpikirnya 

pada jenjang sekolah selanjutnya. Higher order 

thinking dapat dikembangkan dan dilatihkan pada 

siswa sejak awal. 
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ABSTRAK 

Perkembangan kognitif anak sekolah dasar menurut Piaget masuk ke dalam kelompok operasional konkrit. Bruner 

juga mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda (alat 

peraga). Anak akan belajar melalui tahap enaktif atau melalui benda-benda nyata, kemudian berlanjut pada tahap ikonik atau 

melalui gambar, dan terakhir tahap simbolik atau melalui simbol-simbol. Media pembelajaran khususnya alat peraga 

digunakan untuk membantu guru dalam mengajarkan materi. Pembelajaran yang menggunakan alat peraga memungkinkan 

siswa untuk lebih mudah memahami materi. Hal ini dikarenakan materi yang tadinya abstrak diperagakan dengan benda-

benda nyata yang diperagakan. Salah satu materi matematika yang diajarkan di sekolah dasar adalah bilangan. Oleh karena 

itu, dalam tulisan ini akan dibahas beberapa alat peraga bilangan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

Kata kunci: Alat peraga bilangan 

1. PENDAHULUAN 

Dalam banyak pertemuan dengan guru-guru 

sekolah dasar, banyak guru merasa kesulitan dalam 

mempersiapkan siswa mengahadapi ujian sekolah. 

Guru kelas enam sekolah dasar banyak yang 

bertanya apakah ada trik yang dapat diterapkan 

dalam pembelajaran terutama mata pelajaran 

matematika (Nugraheni, 2017:1). Guru cenderung 

untuk mengajarkan hapalan. Alasan yang sering 

muncul adalah agar siswa dapat mengerjakan soal 

dengan cepat. Padahal perkembangan kognitif anak 

sekolah dasar menurut Piaget masuk ke dalam 

kelompok operasional konkrit. Hal ini juga 

diperkuat oleh Bruner  yang mengungkapkan 

bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi 

kesempatan untuk memanipulasi benda-benda (alat 

peraga). Anak akan belajar melalui tahap enaktif 

atau melalui benda-benda nyata, kemudian 

berlanjut pada tahap ikonik atau melalui gambar, 

dan terakhir tahap simbolik atau melalui simbol-

simbol. Media pembelajaran khususnya alat peraga 

digunakan untuk membantu guru dalam 

mengajarkan materi. Pembelajaran yang 

menggunakan alat peraga memungkinkan siswa 

untuk lebih mudah memahami materi dikarenakan 

materi yang tadinya abstrak dipergakan dengan 

benda-benda nyata yang diperagakan. Pendidikan 

merupakan proses yang sangat panjang. Hasil 

pendidikan mungkin baru akan terlihat di tahun-

tahun mendatang. Kesalahan konsep yang dimiliki 

siswa pada saat sekolah dasar akan berdampak 

sangat besar dalam kehidupan siswa di masa 

mendatang. Dengan metode hapalan, 

memungkinkan siswa menjawab soal yang 

diberikan dengan cepat, namun kebenaran jawaban 

tersebut tidak bisa dijadikan acuan dalam melihat 

pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar 

matematika. Masyarakat dikejutkan dengan 

unggahan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di 

Indonesia, mengenai pekerjaan rumah adiknya 

yang dianggap disalahkan oleh gurunya. Ia 

menganggap yang ditulis adiknya tentang perkalian 

sudah sesuai, padahal yang ditulis adiknya belum 

sesuai dengan konsep matematika. Di sinilah kita 

dapat melihat bahwa kesalahan konsep yang ia 

terima ketika berusia sekolah dasar dibawanya 

hingga dewasa. Oleh  karena itu guru harus 

menyesuaikan diri dengan tahapan perkembangan 

kognitif siswa dalam mengajarkan materi. Hal ini 

menyatakan bahwa alat peraga matematika 

sangatlah penting dalam pembelajaran. Materi 

bilangan adalah salah satu materi matematika yang 

diajarkan di sekoalh dasar. Berdasarkan uraian 

diatas maka tulisan ini akan membahas alat peraga 

bilangan dalam pembelajaran matematika di 

sekolah dasar. 

 

2. KAJIAN TEORI 

Media pembelajaran merupakan perantara 

untuk menyampaikan pesan atau informasi yang 

sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar 

memudahkan guru dalam penyampaian materi 

pembelajaran dan memudahkan siswa untuk 

menerima materi pembelajaran. Media 

pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama 

apabila media itu digunakan untuk perorangan, 

kelompok, atau kelompok pendengar yang besar 

jumlahnya, yaitu (a) memotivasi minat atau 

tindakan, (b) menyajikan informasi, dan (c) 

memberi instruksi (Kemp dan Dayton dalam 
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Arsyad, 2011: 19). Fungsi dari media pembelajaran 

juga diungkapkan oleh Asyhar (2011: 29-35) 

bahwa media pembelajaran memiliki beberapa 

fungsi yang dijelaskan sebagai berikut. a. Media 

sebagai sumber belajar, media pembelajaran 

berperan sebagai salah satu sumber belajar bagi 

siswa. b. Fungsi semantik, melalui media dapat 

menambah perbendaharaan kata atau istilah. c. 

Fungsi manipulatif, adalah kemampuan suatu 

benda dalam menampilkan kembali suatu benda 

atau peristiwa dengan berbagai cara, sesuai kondisi, 

situasi, tujuan dan sasarannya. d. Fungsi fiksatif, 

adalah kemampuan media untuk menangkap, 

menyimpan dan menampilkan kembali suatu objek 

atau kejadian yang sudah lampau. e. Fungsi 

distributive, bahwa dalam sekali penggunaan suatu 

materi, objek atau kejadian dapat diikuti siswa 

dalam jumlah besar dan dalam jangkauan yang 

sangat luas. f. Fungsi psikologis, media 

pembelajaran memiliki beberapa fungsi seperti 

atensi, afektif, kognitif, imajinatif, dan fungsi 

motivasi. g. Fungsi sosio kultural, penggunaan 

media dapat mengatasi hambatan sosial kultural 

antarsiswa. 

Secara umum manfaat praktis media dalam 

proses pembelajaran disampaikan oleh Sudjana dan 

Rivai dalam Arsyad (2011: 24-25) adalah sebagai 

berikut. a. Pembelajaran akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. b. Bahan pembelajaran akan lebih 

jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh 

siswa dan memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran. c. Metode mengajar 

akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata 

oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru 

mengajar pada setiap jam pelajaran. d. Siswa dapat 

lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab 

tidak hanya mendengar uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Ada beberapa alat peraga bilangan. Dalam 

pengabdian kali ini akan diberikan pelatihan 

penggunaan alat peraga bilangan bulat dan bilangan 

pecahan. Alat peraga bilangan bulat yang 

digunakan adalah garis bilangan kartu beda warna. 

Sedangkan alat peraga bilangan pecahan yang 

digunakan adalah decimal squares. Garis bilangan 

dan kartu beda warna digunakan untuk membantu 

dalam mengajarkan anak tentang operasi bilangan 

bulat. Kegiatan permainan dua warna digunakan 

untuk membantu anak memahami penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat (Pitadjeng, 2015:162). 

 

 

Gambar 1. Garis bilangan 

 

Ganbar 2. Kartu beda warna/positif negatif 

Sedangkan decimal squares digunakan 

untuk membantu mengajarkan materi operasi 

bilangan pecahan. Bennet (dalam Pitadjeng, 

2015:178) mengatakan permainan decimal square 

dapat digunakan dalam pembelajaran konsep 

bilangan pecah, ketidaksamaan, penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian, dan persen, 

serta sesuai untuk anak kelas 3 sampai dengan 

kelas 9.
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Gambar 3. Decimal squares 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Decimal squares dapat digunakan dalam 

membandingkan nilai pecahan. Misalnya 0,2 >0,1 

atau 0,6 .> 0,4. Guru dapat memperagakan desimal 

squres untuk membandingkan nilai pecahan 

tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan 

sebagai berikut.

 

 

 

         

 0,2 

 

 

         

0,1
Gambar diatas adalah desimal square yang 

bernilai 0,2 dan 0,1. Jika kita himpitkan keduanya 

akan terlihat bahwa luasan daerah 0,2 lebih luas 

dibandingkan dengan 0,1. Sehingga 0,2 > 0,1.

 

 

 

         

0,6 

 

 

         

0,4
Begitu halnya dengan decimal square yang 

bernilai 0,6 dan 0,4. Jika kita himpitkan keduanya 

akan terlihat bahwa luasan daerah 0,6 lebih luas 

dibandingkan dengan 0,4. Sehingga 0,6 > 0,4. Ini 

adalah salah satu manfaat dari penggunaan decimal 

square dalam pembelajaran matematika.  

Hal yang tak kalah penting adalah 

memperagakan operasi bilangan bulat. Guru-guru 

bisa menggunakan kartu beda warna atau ada yang 

menyebut pula manik-manik positif negatif dan 

juga garis billangan. Misalkan kita akan 

memperagakan operasi penjumlahan       (-2)+4. 
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Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kartu 

beda warna dan garis bilangan adalah 

kekonsistenan aturan yang ditetapkan sebelum 

penggunaannya. Misalnya dalam kartu beda warna, 

warna merah melambangkan bilangan positif, dan 

kartu biru melambangkan bilangan negatif. Konsep 

penjumlahan adalah menggabungkan dan konsep 

pengurangan adalah mengambil. Dalam operasi (-

2)+4, yang perlu kita siapkan adalah 2 kartu yang 

melambangkan bilangan negatif yang digabungkan 

dengan 4 kartu yang melambangkan bilangan 

positif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 
Ada dua pasang kartu merah-biru yang 

melambangkan pasangan kartu bilangan positif dan 

negatif yang berati netral atau bernilai 0. Sehingga 

tersisa 2 kartu merah yang melambangkan bilangan 

positif 2. Jadi (-2)+4 = 2. 

Sedangkan pada garis bilangan ada aturan 

bahwa penjumlahan berarti langkah dilanjutkan, 

pengurangan berarti berbalik arah, bilangan positif 

berarti maju, bilangan negatif berarti mundur. 

Sehingga operasi (-2)+4 dapat digambarkan 

sebagai berikut. 
 

 

 

 

 
Bilangan negatif 2 berarti ia mundur 2 langkah dari 

titik 0 kemudian dijumlahkan 4 artinya dilanjutkan 

4 langkah sehingga ia berhenti di bilangan 2. Jadi (-

2)+4 =2. 

Selanjutnya akan diperagakan operasi 

pengurangan bilangan 4-2. Dengan mengikuti 

aturan kartu beda warna yang telah disepakati 

sebelumnya, maka peragaan operasi pengurangan 

bilangan tersebut adalah sebagai berikut

. 

 

 

 

 

 
Disediakan 4 kartu merah yang melambangkan 

bilangan posif 4, kemudian diambil 2 yang 

melambangkan pengurangan bilangan posif 2 

sehingga tersisa 2 kartu merah yang melambangkan 

bilangan positif 2. Jadi 4-2 = 2. 

Sedangkan penggunaan garis bilangan 

untuk operasi pengurangan bilangan 4-2 

diperagakan dengan gambar berikut ini.

 

 

 

 

 

 
Bilangan positif 4 berarti ia bergerak maju 4 

langkah dari titik 0 kemudian dikurangkan bilangan 

positif 2 berarti ia berbalik arah  maju 2 langkah 

sehingga berhenti di titik 2. Jadi    4-2 =2. Itulah 

beberapa contoh penggunaan alat peraga bilangan 

dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

 

 

 

4. SIMPULAN 

Adapun simpulan yang diperoleh dalam 

tulisan ini adalah penggunaan alat peraga bilangan 

dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar 

sangatlah penting mengingat bahwa usia anak 

sekolah dasar merupakan usia pada tahap konkrit 

menurut teori Piaget. Dalam usia ini anak kan lebih 

bisa memahami materi melalui penggunaan benda-

banda nyata dalam pembelajarannya. Beberapa alat 

-2 -1 0 1 2 3 4 

-2 -1 0 1 2 3 4 
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peraga bilangan yang dapat digunakan antara lain 

decimal squares, garis bilangan, dan kartu beda 

warna. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengembangan, kelayakan dan keefektifan media permainan monopoli mata 

pelajaran matematika  sebagai  media yang layak dan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif kelas II SD. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian pengembangan menggunakan metode Research and Development . Populasi penelitian ini adalah 

peserta didik kelas II  SDN Langensari 02. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dokumentasi, 

observasi, dan tes. Analisis data menggunakan uji validitas, Reliabilitas, Normalitas, Homogenitas, N-gain, dan t-Test. Hasil 

Penelitian menunjukan bahwa, penilaian pakar ahli materi sebesar 92,64% (sangat layak) dan ahli media sebesar 91,66% 

(sangat layak). Media yang dikembangkan mampu meningkatkan ketuntasan klasikal 26,08% menjadi 100%. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa Media Permainan  Monopoli Mata Pelajaran  Matematika Materi Penjumlahan dan Pengurangan 

bilangan 1 sampai 500 di Kelas II SD layak digunakan. 

 

Kata Kunci: Matematika; Pengembangan media, Permainan Monopoli; Operasi hitung 

 

1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 

ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya. Mata 

pelajaran matematika adalah salah satu mata 

pelajaran yang wajib diajarkan kepada siswa sejak 

jenjang Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah 

(MI), pernyataan ini terdapat pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 22 Th. 

2006 tentang Standar Isi. Permendiknas No. 22 Th. 

2006 sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran di 

Indonesia menjelaskan bahwa pembelajaran 

matematika di sekolah dasar salah satunya bertujuan 

untuk memahami konsep matematika dan 

mengaplikasikannya dalam pemecahan masalah 

secara tepat.  

Dalam proses pembelajaran matematika, baik 

guru maupun siswa bersama-sama menjadi pelaku 

terlaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran ini akan mencapai hasil yang maksimal 

apabila pembelajaran berjalan secara efektif.  Pada 

kenyataanya, permasalahan pembelajaran 

Matematika tersebut juga masih terjadi di sekolah 

dasar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 

pada tanggal 5-7 Januari 2017 di SDN Langensari 02 

Kecamatan Ungaran Barat, berdasarkan data nilai 

Ulangan harian siswa kelas II semester I tahun 

2016/201, dari 5 mata pelajaran yang diujikan pada 

Ujian Nasional (UN) Sekolah Dasar (SD) yaitu 

PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA dan IPS, 

rata-rata nilai pelajaran matematika di kelas II 

merupakan yang terendah , Hal ini ditunjukkan 

dengan data, dari 21 siswa hanya 6 siswa (29%) yang 

nilainya melampaui KKM sedangkan 15 siswa 

lainnya (71%) mendapatkan nilai dibawah KKM 

yang sudah ditentukan yaitu 70 

 Dengan adanya permasalahan seperti yang 

telah dijelaskan , penelitian ini akan mengkaji 

mengenai penggunaan media pembelajaran monopoli 

untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 

terhadap matematika 

 Penelitian ini juga didasarkan pada hasil 

penelitian sebelumnya yang mengembangkan media 

permainan monopoli. Beberapa penelitian yang dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah pertama, Penelitian yang 

mendukung permasalahan ini diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Danelia Vol. 08 No. 

05 Tahun 2014  melakukan penelitian di SMP 

Terang Bangsa. Dari hasil penelitian ini, diperoleh 

MoGe (Monopoli Geografi) yang layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran berdasarkan 

penilaian ahli media yang mencapai persentase 

sebesar 91,00%, yang mencakup penilaian aspek 

format media, aspek visual, aspek bahasa, aspek 

fungsi dan kualitas media, dan aspek teknis media. 

Sedangkan berdasarkan ahli materi, penilaian MoGe 

(Monopoli Geografi) mencapai persentase 96,67% 

yang mencakup aspek kualitas isi, aspek kognitif, 

dan aspek afektif.  Kedua, oleh Solekhah Volume  09 

No. 07 Tahun  2015 dengan judul Pengembangan 

Media Monopoli Tematik Pada Tema “Tempat 

Tinggalku” Untuk Siswa Kelas IV SD N Babarsari. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian dari 

ahli media mendapatkan rata-rata skor 3,9 termasuk 

kategori  layak. Penilaian ahli materi mendapatkan 

rata-rata skor 4,8  termasuk kategori layak. Uji coba 

lapangan operasional mendapatkan  persentase  skor 

mailto:Budiadiprayogo@gmail.com
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97,5% termasuk dalam kategori layak. Dapat 

disimpulkan bahwa media Monopoli Tematik untuk 

pembelajaran tematik siswa kelas IV Sekolah Dasar 

layak digunakan.  

Dari ulasan latar belakang tersebut maka 

peneliti akan mengkaji melalui penelitian 

pengembangan R&D dengan judul “Pengembangan 

Permainan Monopoli Sebagai Media Pembelajaran 

Matematika Pada Siswa Kelas II SDN Langensari 02 

Kecamatan Ungaran Barat”. 

2. METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan adalah model 

pengembangan menurut Sugiyono. Model ini dipilih 

karena sesuai dengan penelitian pengembangan yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Strategi penelitian 

pengembangan menurut Sugiyono (Sugiyono, 

2015:409) yaitu sebagai berikut:  

 
Gambar 1. Langkah Penelitian Pengembangan 

(Sugiyono, 2015) 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

kelas II A SDN Langensari 02 sebanyak 23  siswa, 

dan siswa kelas II A SDN Langensari 02 sebanyak 

21  siswa. Sedangkan untuk uji coba soal dilakukan 

di kelas II SD N Langensari 03 sebanyak 21 siswa. 

Siswa dijadikan subjek saat peneliti menganalisis 

kebutuhan media permainan monopoli, uji coba soal, 

uji coba produk (skala kecil), dan uji coba pemakaian 

(skala besar). Guru kelas II SD Langensari 02 , 

dijadikan subjek saat peneliti menganalisis 

kebutuhan media permainan monopoli, mengajar 

untuk kelas kontrol, uji coba produk (skala kecil), 

dan uji coba pemakaian (skala besar). 

Teknik pengumpulan data yang peneliti 

gunakan yaitu wawancara, observasi, angket, tes dan 

dokumentasi. Sebelum instrumen tes digunakan, 

sebelumnya dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas 

terlebih dahulu agar instrumen valid dan reliabel 

untuk pengambilan data. 

Analisis data menggunakan uji validitas, 

Reliabilitas, Normalitas,Homogentias, Uji Z Uji gain 

dan N-gain, serta Uji t. Uji normalitas digunakan 

untuk melihat apakah data yang akan diuji 

berdistribusi normal atau tidak, N-gain untuk melihat 

peningkatan rata-rata hasil belajar, uji t-Test  untuk 

mengetahui keefektifan media. Dalam menghitung 

data penelitian, peniliti menggunakan Microsoft 

Office Excel 2007. 

Prosedur penelitian dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 
Gambar 2. Prosedur Penelitian Pengemabangan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penilaian kelayakan media permainan moopoli 

dilakukan oleh pakar materi, dan pakar media. 

Penilaian kelayakan media permainan monopoli 

dilakukan dengan menilai masing-masing aspek 

meliputi aspek materi dan media. Pada aspek materi 

masuk kategori sangat layak dengan skor 92,6% dan 

dari aspek media masuk kategori sangat layak 

dengan skor 91,6%.  

Selain hasil validasi dari para pakar, 

penggunaan media permainan monopoli materi 

penjumlahan dan  pengurangan bilangan 1 sampai 

500  juga mendapatkan tanggapan dari siswa dan 

guru. Tanggapan tersebut diperoleh melalui angket 

respon siswa dan guru. Berikut ini hasilnya: 

 

 
 

Hasil Uji Ketuntasan Belajar dengan Media 

Permainan monopoli 

Uji ketuntasan belajar bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar menggunakan permainan 

monopoli dapat mencapai ketuntasan belajar atau 

tidak. Pada penelitian ini, pembelajaran mencapai 

ketuntasan belajar klasikal jika persentase peserta 

didik sekurang-kurangnya 75% dari jumlah peserta 

didik yang ada di kelas tersebut, telah tuntasbelajar.  
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Tabel 1. Uji Ketuntasan Belajar 

 
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh Zhitung 

≥Ztabel sehingga dapat disimpulkan  bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan media 

permainan monopoli  dikatakan tuntas secara 

klasikal karena persentase peserta didik yang 

memperoleh nilai tes akhir lebih dari 75 telah 

mencapai 75% atau lebih. 

 

Hasil Uji Keefektifan Media 

Uji perbedaan dua rata-rata dilakukan untuk 

mengetahui keefektifan media permainan monopoli 

terhadap hasil belajar matematika  materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 1 sampai 

500 kelas II SD N Langensari 02. Pada penelitian ini 

data yang digunakan untuk menguji keefektifan 

pembelajaran yaitu data hasil tes siswa baik kelas 

eksperimen dan kontrol. Uji perbedaan dua rata-rata 

dilakukan dengan menggunakan uji rata-rata satu 

pihak (uji t). 

Tabel 2. Uji Perbedaan Rata-rata  

 
Dari hasil perhitungan, diperoleh thitung = 

24,85 sedangkan ttabel = 1,68 dengan taraf 

signifikan 5 % dan n1 +n2 -2 = 21+ 23-2 = 42. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh thitung 

≥ ttabel maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Dengan kata lain, media permainan monopoli lebih 

efektif daripada media kelas kontrol yaitu gambar, 

terhadap hasil belajar matematika materi 

penjumlahan dan pengurangan bilangan 1 sampai 

500 kelas II SD N Langensari 02. 

Adapun karakteristik media monopoli yang 

dikembangkan adalah sebagai berikut: materi yang 

ada dalam media monopoli adalah operasi hitung 

penjumlahan, pengurangan dan hitung campuran 

penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah 

sampai dengan 500, karakter gambar tempat dekat 

dengan dunia anak kelas II dan bercirikan tempat di 

Indonesia, terdapat jenis kartu yang berupa latihan 

soal dasar serta pengayaan yang bertujuan melatih 

keterampilan siswa melakukan operasi hitung 

penjumlahan, pengurangan dan hitung campuran 

pernjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, serta 

aturan main monopoli disederhanakan sesuai tingkat 

anak kelas II.  

Penelitian yang selaras dengan penelitian 

pengembangan ini adalah penelitian Zuhri Firdaus 

Vol. 07 No. 02 Tahun 2014 mengadakan penelitian 

tentang pengembangan permainan monopoli IPA 

materi Sistem Pencernaan.  Nilai persentase 

penilaian media monopoli IPA materi sistem 

pencernaan makanan oleh ahli media, ahli materi, 

praktisi lapangan dan siswa berturut-turut adalah 86; 

85,6; 85; 85 dengan tingkat validitas sangat tinggi. 

Kesimpulan secara keseluruhan, media permainan 

monopoli IPA  layak  digunakan untuk membantu 

siswa belajar materi sistem pencernaan makanan.  

Selain itu ada penelitian yang dilakukan Dias 

Hendyanto Dwiputra Vol. 08 No. 06 Tahun 2016  

melakukan Penelitian pengembangan yang bertujuan 

untuk menghasilkan media monopoli penggolongan 

hewan yang layak digunakan untuk pembalajaran 

IPA kelas 4 Sekolah Dasar.  

Selain itu, Danelia Elivas Hestunar Vol. 08 No. 

05 Tahun 2014   melakukan penelitian di SMP 

Terang Bangsa, Berdasarkan hasil pengamatan 

checklist, kuesioner, dan validasi ahli itu 

menunjukkan bahwa Permainan Gladden Monopoli 

membantu dalam belajar bahasa Inggris. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil jawaban dari kuesioner di 

mana lebih dari 75% dari siswa menjawab 'A' atau 

'B' yang menunjukkan bahwa produk tersebut mudah 

dan menarik untuk digunakan. 

Sedangkan penelitian Atma Hidayat vol 3 

No.02 tahun 2015. Mengambangkan monopoli 

sebagia media pembelajaran batik. Pembuatan media 

permainan monopoli batik ini  dikembangkan dengan 

jenis penelitian pengembangan Research and 

Development (R&D). Dari hasil validasi ahli, hasil 

uji coba, hasil aktivitas siswa, nilai rata-rata pretest 

dan posttest dapat dikatakan bahwa media 

pengembangan permainan monopoli termasuk 

kategori baik dan efektif sebagai media 

pembelajaran. Berdasarkan rata-rata nilai tes siswa  

yang mencapai angka sebesar 87,9 dan melebihi nilai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) di SD Siti 

Aminah yang mencapai angka sebesar 70, maka 

tujuan pembelajaran dengan media permainan 

monopoli batik di SD Siti Aminah telah tercapai.  

 

4. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapai disimpulkan 

bahwa pengembangan media permainan monopoli 

dengan karakteristik Indonesia  pada pembelajaran  

matematika materi penjumlahan dan  pengurangan 

bilangan cacah  sampai 500 efektif untuk 

pembelajaran kelas II Sekolah Dasar. 
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Abstrak  
Pendidikan merupakan sarana bagi proses mobilisasi untuk membentuk sebuah kelas menengah 

terpelajar yang kritis, well informed, dan siap memasuki kehidupan modern. Penelitian ini difokuskan pada 

pembelajaran yang mengembangkan karakter konservasi berbasis lesson study. Lesson Study adalah pendekatan 

yang berorientasi pada praktik yang dirancang untuk mengembangkan dan membantu mahasiswa calon guru 

dalam meningkatkan keprofesionalan, pengetahuan, dan keterampilan pedagogis. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan desain penelitian deskriptif. Tahapan yang dilakukan adalah 

mengembangkan instrumen, pengambilan data, analisis data, menyajikan data. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik statistik deskriptif. Data diperoleh melalui pelaksanaan plan, do dan see lesson study pada 

mata kuliah manajemen sekolah. Data dikumpulkan sesuai prinsip participant observation, catatan lapangan, 

quis, angket dan dokumentasi. Sumber data: hasil pengamatan observer pada kegiatan open class, informan 

lesson study, yang terdiri atas tim ahli, dosen fasilitator, dan mahasiswa.  Pemeriksaan  keabsahan  data  

menggunakan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis lesson study efektif meningkatkan kualitas 

proses, dan dapat mengembangkan karakter konservasi, namun hasil belajar belum optimal. Disarankan kepada 

para pendidik untuk menggunakan lesson study sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 

 

Kata kunci: karakter konservasi, lesson study, pendidikan. 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Pada bagian pendahuluan memuat uraian 

tentang (1) latar belakang masalah; (2) rumusan 

masalah; (3) tujuan penelitian; dan (4) manfaat 

penelitian. 

Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya bertujuan 

memberdayakan peserta didik agar memiliki 

kecakapan hidup (life skill), mampu hidup mandiri, 

berpandangan jauh ke depan serta optimis. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan kreativitas 

pembelajaran yang dapat memotivasi peserta didik 

melalui iklim belajar yang kondusif. Pendekatan 

ekspositorik yang cenderung sering digunakan 

pendidik dikatakan tidak sesuai dengan konsep 

UNESCO (Harsanto, 2007: 19) karena tidak dapat 

memberdayakan pesrta didik untuk mau dan 

mampu berbuat guna memperkaya pengetahuan, 

pengalaman belajarnya (learning to do) dan 

meningkatkan interaksi dengan lingkungannya 

sehingga mampu membangun pemahaman 

pengetahuannya terhadap dunia sekitar (learning to 

know), tidak memiliki kesempatan membangun 

pengetahuan dan kepercayaan dirinya (learning to 

be) maupun kemampuan berinteraksi dengan 

berbagai individu/ kelompok yang beragam 

(learning to live together) dimasyarakat  yang 

akan membentuk kepribadiannya untuk  

memahami kemajemukan, melahirkan sikap-sikap 

positif toleran terhadap keanekaragaman 

perbedaan hidup.  

Menurut studi bank dunia tahun 2000 

yang disarikan Sukmadinata, dkk (Daryanto, 

Rahardjo, 2012: 227) kemajuan suatu negara 

ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu  

inovation creativity (45%), networking (25%), 

tecknology (20%), natural resources (10%) Tiga 

faktor pertama menempatkan SDM sebagai faktor 

yang strategis, artinya ke depan dalam globalisasi 

ekonomi dan teknologi informasi, tuntutan dan 

kebutuhan pengembangan SDM harus memiliki 

kemampuan mengembangkan inovasi dan 

kreativitas, membangun jaringan kerjasama, 

mendayagunakan teknologi, dan mengelola 

mengembangkan sumber daya yang dimiliki. 

Namun Marini (2014: 12) menjelaskan bahwa 

manajemen sumber daya manusia menghadapi 

masalah-masalah baik yang berhubungan dengan 

rekrutmen, penempatan, pelatihan, disiplin, dan 

kebiasaan kerja. Pengembangan dan peningkatan 

sumber daya manusia sangat diperlukan bagi 

fasilitas pendidikan secara bersama untuk 

memperoleh efek sinergis dalam meningkatkan 

mutu lulusan sehingga mampu bersaing secara 

kompetitif pada era globalisasi. 

Evers et al (1998) dalam Robinson et al 

(2007) menyatakan, Students need a forum in 

which they can actively solve problems, make 

decisions, communicate in both oral and written 

form, and work in teams. Lesson study adalah 

pendekatan kolaboratif  yang berorientasi pada 
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praktik yang dirancang untuk mengembangkan dan 

membantu pendidik dalam meningkatkan 

keprofesionalan, pengetahuan, dan keterampilan 

yang mendidik. Mendidik adalah upaya 

mengarahkan peserta didik agar memiliki karakter 

mulia, cerdas dan bertanggung jawab. Hasil 

penelitian sejenis oleh Robinson (2016) 

menunjukkan bahwa secara signifikan metode 

lesson study dapat meningkatkan nilai 

pengembangan diri mahasiswa dalam praktik 

mengajar. Pada penelitian ini lesson study 

diimplementsikan untuk mengembangkan karakter 

konservasi pada program pendidikan guru sekolah 

dasar sebagai strategi yang dapat mengembangkan 

minat karir dalam pendidikan dengan berbagai 

pengalaman belajar melalui mata kuliah 

manajemen sekolah.  

 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana m e rancang pembelajaran yang 

mengembangkan karakter konservasi  

berbasis lesson study pada mata kuliah 

manajemen sekolah? 

2) Bagaimana implementasi pembelajaran 

berbasis lesson study pada mata kuliah 

manajemen sekolah dapat mengembangkan 

karakter konservasi? 

3) Apakah melalui pembelajaran berbasis 

lesson study yang mengembangkan karakter 

konservasi dapat meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar mata kuliah 

manajemen sekolah? 

4) Apakah melalui pembelajaran berbasis 

lesson study dapat mendidik mahasiswa 

mengembangkan karakter konservasi. 

 

Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Mendeskripsikan bagaimana rencana 

pembelajaran yang mengembangkan 

karakter konservasi berbasis lesson study 

pada mata kuliah manajemen sekolah. 

2)  Mendeskripsikan bagaimana implementasi 

pembelajaran berbasis lesson  study pada 

mata kuliah manajemen sekolah dapat 

mengembangkan karakter konservasi 

3) Mendeskripsikan  apakah  melalui  

pembelajaran yang mengembangkan 

karakter konservasi  berbasis lesson  study 

dapat meningkatkan kualitas proses dan 

hasil belajar mata kuliah Manajemen 

Sekolah? 

4)  Mendeskripsikan  apakah  melalui  

pembelajaran  berbasis  lesson  study dapat 

mendidik mahasiswa mengembangkan 

karakter konservasi? 

 

Manfaat  Penelitian 
Dari  hasil  penelitian  diharapkan  dapat  

memberi  manfaat  baik  secara teoritis maupun 

praktis. 

Manfaat teoritis, antara lain: 

1) Menambah wawasan ilmu pengetahuan 

terkait dengan pembelajaran yang 

mengembangkan karakter konservasi 

berbasis lesson study.  

2) Sebagai sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi terkait dengan 

teori manajemen mutu khususnya dalam 

pelaksanaan program pembelajaran yang 

mengembangkan karakter konservasi 

berbasis lesson study. 

Manfaat praktis, anatara lain. 

1) Bagi mahasiswa: 

Melalui pembelajaran yang 

mengembangkan karakter konservasi berbasis 

lesson study dapat mengembangkan potensi, bakat, 

minat, dan sifat-sifat pribadi mahasiswa sebagai 

peserta didik secara optimal sehingga dapat 

meningkatkan proses dan hasil belajarnya.  

2) Bagi dosen. 

Melalui pembelajaran yang 

mengembangkan karakter konservasi berbasis 

lesson study dapat menambah wawasan dalam 

meningkatkan kinerjanya sehingga  terjadi 

kepuasan kerja, yaitu perasaan senang dalam 

melakukan aktivitas pekerjaan. 

3) Bagi lembaga. 

Sebagai bahan informasi dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran yang mengembangkan 

karakter konservasi berbasis lesson study, dapat 

meningkatkan mutu layanan pendidikan 

(menyiapkan mahasiswa menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik 

dan profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan, dan menciptakan ilmu 

pengetahuan teknologi dan seni) 

 

2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan dengan desain 

penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah 

mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPP 

Tegal Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang angkatan 2014. Data penelitian adalah 

pelaksanaan plan, do dan see lesson study pada 

mata kuliah manajemen sekolah. Data 

dikumpulkan sesuai dengan prinsip participant 

observation, melalui wawancara, angket, 

observasi, catatan lapangan, quis dan studi 

dokumentasi. Sumber data penelitian: (1) hasil 

pengamatan observer pada kegiatan open class, (2) 

informan lesson study, yang terdiri atas tim ahli, 

dosen fasilitator lesson  study,  dan  mahasiswa.  

Pemeriksaan  keabsahan  data  penelitian  

dilakukan  melalui teknik triangulasi. Di dalam 

penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan 

dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain 
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untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Untuk keabsahan data, 

pelaksanaan lesson study dalam pembelajaran 

manajemen sekolah dikumpulkan sesuai dengan 

tahapan plan, do dan see lesson study. Uji 

keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan triangulasi melalui validasi data sebelum 

dianalisis, teknik analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan langkah- langkah  seperti  

berikut  ini. Pertama,  mengumpulkan  seluruh  

data penelitian,  mulai  dari perencanaan (plan), 

pelaksanaaan (do) dan refleksi (see) lesson study 

dalam pembelajaran manajemen sekolah. Kedua, 

mengklasifikasikan data berdasarkan 

pembagiannya, mulai dari perencanaan (plan), 

pelaksanaan (do) dan refleksi (see) lesson study 

menurut kategorinya berdasarkan kegiatan yang 

telah dilakukan tiap pertemuan. Ketiga, 

mengiventarisasikan data berupa hasil rekaman/ 

video pelaksanaan kegiatan perencanaan (plan), 

pelaksanaan (do) dan refleksi (see) dalam lesson 

study. Keempat, menghubungkan data penelitian 

mulai dari perencanaan (plan), pelaksanaan (do) 

dan refleksi (see) lesson study. Kelima, 

mendeskripsikan data lesson study berdasarkan 

temuan penelitian. Data yang diperoleh dalam 

penelitian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif 

menggunakan statistik sederhana maupun naratif. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

diperlukan alat pengumpul data: (1). Dokumentasi, 

digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan sebagai abstrak untuk mengadakan 

penelitian (2). Angket untuk menganalisa informasi 

berdasarkan keterangan yang relevan dengan 

permasalahan yang dihadapi dan yang dapat 

dijelaskan oleh responden terkait dengan persepsi 

mahasiswa setelah melakukan kajian lapangan. (3). 

Quis, digunakan untuk mengetahui keberhasilan 

mahasiswa dalam penguasaan materi manajemen 

sekolah (4). Observasi digunakan untuk 

mendapatkan data-data aktivitas belajar 

mahasiswa. Data penelitian yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan 

kriteria penilaian/pedoman penilaian Unnes (2013: 

14) Data hasil observasi dan hasil tes dianalisis 

bersama tim peneliti, kemudian dikembangkan 

selama proses kegiatan refleksi. Teknik analisis 

data menggunakan model alur: reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Kondisi perkuliahan sebelum dilaksanakan 

penelitian terkesan teoritis, formal, etos belajar 

mahasiswa cenderung rendah, dan motivasi 

berprestasi rendah. Berdasarkan kondisi tersebut 

dicarikan solusi sebagai alternatif 

penanggulangannya antara lain penciptaan suasana 

perkuliahan yang hangat, kekeluargaan, 

keterbukaan yang membangkitkan etos belajar 

sehingga mahasiswa tertantang pikiran, perasaan, 

dan pengalamannya untuk ikut serta terlibat dalam 

kegiatan perkuliahan yang dilandasi oleh target 

calon guru profesional dan target penilaian yang 

lebih komprehensif. 

Hasil  

 Hasil  observasi kemampuan awal 

mahasiswa dalam proses pembelajaran kurang 

antusias dan cenderung pasif. Pada tahap plan 

dosen menganalisis realitas mahasiswa dan 

merevisi perencanaan pembelajaran. Pada tahap do 

dosen memberi motivasi dan paparan kuliah 

menggunakan strategi variatif ekspositorik-

heuristik, hasilnya keaktifan mahasiswa meningkat 

ke arah sangat baik, namun dalam beberapa 

pertemuan mengalami kejenuhan dan proses 

diskusi cenderung formalitas, maka pada tahap see 

diputuskan memberi tugas lapangan (studi kasus) 

berdasarkan materi yang dibahas melalui diskusi. 

Hasilnya mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan 

perkuliahan sehingga tercapailah tujuan yang lebih 

komprehensif (menyentuh ranah kognitif, afektif, 

dan psikomotor)  

 Berdasarkan hasil penelitian pembelajaran 

berbasis lesson study dengan model portofolio 

studi kasus, optimal untuk meningkatkan kualitas 

proses, dan dapat mendidik mahasiswa 

mengembangkan karakter konservasi, namun hasil 

belajar belum mencapai kategori memuaskan, 

reratanya mencapai angka 79 (kategori B) Hasil 

penelitian terkait aktivitas mahasiswa dalam 

kegiatan perkuliahan memperoleh nilai rata-rata 

77,9. Kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan 

diskusi kelas memperoleh nilai rata-rata 67. 

Sikap/persepsi mahasiswa terhadap tugas lapangan: 

normal 29%, setuju 53%, sangat setuju 18%. 

Kinerja dosen dalam melaksanakan kegiatan 

lesson study memperoleh nilai rata-rata 89. Kinerja 

dosen dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan 

memperoleh nilai rata-rata 87,5   

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil angket, dapat diketahui 

bahwa pendapat mahasiswa tentang kegiatan 

perkuliahan dengan menerapkan model portofolio 

studi kasus sangat tepat, karena memberikan 

banyak keuntungan antra lain dapat meningkatkan 

kecakapan individu maupun kelompok dalam 

memecahkan masalah, dapat meningkatkan 

komitmen, menghilangkan prasangka buruk 

terhadap teman, berupaya melakukan kerja keras 

untuk mengaktualisasikan dirinya dan dapat 

memberikan sumbangan bagi kelompoknya serta 

dapat lebih memahami materi yang diajarkan. 

Dengan demikian  model portofolio studi kasus 

merupakan model pembelajaran yang sangat tepat 

untuk diterapkan dalam kegiatan perkuliahan 

karena bermakna dan sistematis. Tujuan akhir dari 

suatu proses pembelajaran dengan model portofolio 

studi kasus adalah agar setiap mahasiswa dapat 

mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 



 

57 
 

Pemberian kesempatan untuk mencapai kompetensi 

tersebut mengacu pada konsep belajar tuntas, 

dimana setiap mahasiswa belajar menurut 

kemampuan dan kecepatannya masing-masing. 

Dengan sistem belajar tuntas, setiap mahasiswa 

dapat belajar secara maksimal dan terhindar dari 

rasa bosan. Jika diberi kesempatan yang cukup, 

pada dasarnya setiap indvidu dapat mencapai 

semua tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, 

yang membedakan adalah kecepatannya. 

 

4. PENUTUP 
  Kualitas proses perkuliahan dapat 

ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu dosen dan 

mahasiswa. Faktor yang perlu dievaluasi dari 

subjek dosen adalah (1) desain perkuliahan, (2) isi 

perkuliahan, bahan-bahan perkuliahan, dan metode 

perkuliahan. Kinerja dan kompetensi dosen dalam 

memberikan perkuliahan berperan penting dalam 

meningkatkan mutu perguruan tinggi. Melalui 

perencanaan perkuliahan yang memadai, kesiapan 

memberikan kuliah, keteraturan ketertiban 

penyelenggaraan kuliah, kejelasan penyampaian 

materi dan jawaban atas pertanyaan mahasiswa, 

pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran, 

pemberian umpan balik kepada mahasiswa, 

kesesuaian materi ujian dengan tujuan, kemampuan 

menghidupkan suasana kelas, cara pengukuran 

hasil yang bervariasi/ menyeluruh, kemampuan 

memberikan contoh relevan dengan konsep yang 

diajarkan, kemampuan menjelaskan keterkaitan 

bahan ajar dengan kontek kehidupan, kemampuan 

menggunakan teknologi komunikasi, akan 

merangsang pikiran dan perasaan mahasiswa dlam 

kegiatan belajarnya. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan: 

a. Aktivitas mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 

perkuliahan yang meliputi indikator: kesiapan 

mengikuti perkuliahan, motivasi belajar, 

motivasi berprestasi, ketepatan menyelesaikan 

tugas, dan berperan dalam peningkatan mutu 

perkuliahan, cenderung meningkat ke arah 

baik, namun masih perlu diupayakan 

peningkatan kualitas keaktivannya karena 

dalam berdiskusi mahasiswa belum optimal 

mencapai indikator keberhasilan yang 

ditentukan. 

b.   Hasil belajar mahasiswa yang mencakup 

indikator: penguasaan materi, partisipasi 

kegiatan kelas, pembuatan ringkasan dan 

penyajian tugas, laporan tugas, hasil UTS dan 

hasil UAS cenderung meningkat, namun skor 

reratanya baru mencapai 79 (kategori B) 

sehingga perlu lebih banyak latihan membahas 

soal. 

c.  Pendapat mahasiswa tentang kegiatan 

perkuliahan melalui lasson study sangat tepat, 

karena memberikan banyak keuntungan antra 

lain dapat meningkatkan kecakapan individu 

maupun kelompok dalam memecahkan 

masalah, dapat meningkatkan karakter 

konservasi, antara lain: komitmen, berupaya 

melakukan kerja keras untuk 

mengaktualisasikan dirinya dan dapat memberi 

kontribusi bagi kelompoknya.  

d.  Pembelajaran berbasis lesson study cukup 

optimal untuk meningkatkan kualitas proses, 

dan dapat mendidik mahasiswa memiliki 

karakter konservasi. 

e. Melalui pembelajaran berbasis lesson study 

cukup optimal untuk meningkatkan kualitas 

kinerja dosen baik dalam merancang, 

melaksanakan, dan menilai proses 

pembelajaran 

Pembelajaran berbasis lesson study dapat 

dijadikan alternatif dalam meningkatkan kualitas 

perkuliahan. Lesson study memberikan banyak 

manfaat, antara lain: (a) pendidik dapat 

mendokumentasikan kemajuan kinerjanya, (b) 

pendidik dapat memperoleh umpan balik dari 

anggota/ komunitas lain, dan (c) pendidik dapat 

mempublikasikan dan mendiseminasikan hasil 

akhir dari lesson study. Disarankan kepada para 

pendidik untuk menggunakan lesson study sebagai 

alat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 
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Abstract 

Education is an important level in the life of the nation. There are at least two reasons that can be identified so that education 

remains up to date for review. First, the need for education is crucial because it is directly related to the realm of life and 

human life. Secondly, education is also a strategic vehicle for improving the quality of human life, characterized by 

increased levels of welfare, declining poverty levels and the opening of alternative options and opportunities for self-

actualization in the future. One of the most important factors in the success of education is the existence of teachers. The 

success of education will be largely determined by professional teachers. At the elementary level, there is a need for a 

professional elementary school teacher. Professional teachers are teachers who have the required competencies to perform 

educational and teaching tasks. Competence here includes knowledge, attitudes, and professional skills, both personal, social 

and academic. In Permendiknas Number 16 of 2007 explained there are four competence of teachers that is pedagogical 

compotence, professional competence, personal competence and social compensation. The four competencies are owned by 

the teacher through process and improvement efforts. The existence of the fact that elementary teachers are less competent 

and less professionals need to have an effort to have the competence owned and implemented in full by the elementary 

school teachers so that they become professional teachers who can provide maximum educational services and as a key role 

in creating a quality education and shaping Indonesian Dreamed of this nation. 

 

Key Words: Elementary Teacher, Teacher Competency, Professionalism 
 

1. LATAR BELAKANG 
 

Dapat dikatakan di dunia ini hanya ada  

dua profesi yaitu yang   pertama adalah profesi  

guru  dan  yang kedua adalah profesi  ‘dan lain-

lain/non guru’ . Ini dimaksudkan tidak akan ada 

profesi apapun tanpa melibatkan peran guru. Untuk 

menekuni suatu profesi pada umumnya seseorang  

akan melalui proses pendidikan yang dimulai dari 

pendidikan usia dini, pendidikan dasar , pendidikan 

menengah bahkan pendidikan tinggi. Dalam peoses 

pendidikan inilah para guru menjalankan tugas dan 

tanggunjawabnya meyiapkan peserta didik 

berkiprah dimasyarakat kedepan. Guru dan 

pendidikan adalah penting untuk dibahas. 

Dalam rangka mencapai tujuan 

Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

seutuhnya maka sangat dibutuhkan peran pendidik 

yang profesional. Profesionalisme guru dituntut 

agar terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk 

kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang 

berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu 

bersaing baik di forum regional, nasional maupun 

internasional.  

Dalam upaya pembagunan pendidikan 

nasional, sangat diperlukan guru (pendidik) dalam 

jumlah yang memadai dan standard mutu 

kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. 

Untuk mencapai jumlah guru professional yang 

mencukupi yang dapat menggerakan dinamika 

kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu 

proses yang terus menerus, tepat sasaran dan 

efektif. Proses menuju professional perlu didukung 

oleh semua unsur yang terkait dengan guru. Unsur 

–unsur tersebut dapat dipadukan untuk 

menghasilkan suatu system yang dapat dengan 

sendirinya bekerja menuju pembentukan guru-guru 

yang professional dalam kualitas maupun kuantitas 

yang mencukupi. Tujuan pendidikan nasional sulit 

untuk diwujudkan apabila tidak diawali dengan 

pembenahan mutu pendidik, karena apapun 

dalihnya untuk dewasa ini pendidik atau guru 

masih memegang peranan kunci strategis untuk 

turut meningkatkan tujuan pendidikan nasional 

kita.  

Guru adalah seorang figur yang mulia dan 

dimuliakan banyak orang, kehadiran guru di 

tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, 

tanpa ada guru atau seorang yang dapat ditiru, 

diteladani oleh manusia untuk belajar dan 

berkembang, manusia tidak akan memiliki budaya, 

norma, agama. Guru merupakan faktor terpenting 

karena guru adalah pengerah dari bermacam-

macam faktor yang ada. Dengan demikian guru 

dituntut untuk mampu dalam menerjemahkan 

tujuan dari pendidikan lewat kurikulum, bahan-

bahan pengajaran dan lainnya melalui proses 

belajar mengajar. Upaya guru 

mendidik,membimbing, mengajar, dan melatih 

anak didik bukan suatu hal yang gampang. 

Pekerjaan ini membutuhkan pengalaman yang 

banyak dan keseriusan. Sekolah yang notabene 

merupakan subsistem pendidikan nasional dan juga 
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sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi dan 

tugas untuk merealisasikan tujuan pendidikan 

nasional. 

Guru SD merupakan sebagian dari guru 

secara keseluruan.  Guru SD sebagai tenaga 

profesional merupakan sarana realisasi tekad  

Pemerintah dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan di Indonesia, agar nantinya kualitas 

SDM Indonesia mampu berdiri sejajar dengan 

dengan bangsa lain di dunia. Sistem pendidikan 

nasional harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta 

relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan 

untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 

global sehingga perlu dilakukan pembaharuan 

pendidikan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan.  

Program pengembangan profesionalisme guru 

secara berkelanjutan memiliki tujuan: pemelihara, 

meningkatkan dan mengembangkan kompetensi 

guru secara berkelanjutan untuk mencapai standar 

profesi guru yang dipersyaratkan agar sejalan 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni.  
  

2. PEMBAHASAN 
 

A. Profesi guru SD  
Profesi yaitu suatu jabatan atau pekerjaan 

( Uzer,2002:15), Profesionalisme berasal dari kata 

bahasa nggris professionalism yang secara leksikal 

berarti sifat profesional. Profesionalisme adalah 

suatu pandangan bahwa keahlian tertentu 

diperlukan dalam pekerjaan yang mana keahlian itu 

hanya diperoleh melalui pendidikan  khusus atau 

latihan Orang yang profesional memiliki sikap-

sikap yang berbeda dengan orang yang tidak 

professional meskipun dalam pekerjaan yang sama 

atau katakanlah berada pada satu ruang kerja .  

Guru adalah suatu profesi. PP No 74 Tahun 2008 

tentang Guru, 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 .Tiga tugas guru 

sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan 

melatih. a). mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup, b). mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, c). melatih berarti mengembangkan 

keterampilan keterampilan pada siswa. Adapun 

yang dimaksud dengan profesionalisme guru 

adalah kemampuan guru dalam melaksanakan 

fungsi dan tugasnya dalam lapangan pendidikan 

yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan 

dilembaga.  

Pengertian guru profesional adalah orang 

yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang keguruan sehingga ia mampu 

melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau 

dengan kata lain, guru professional adalah orang 

yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta 

memiliki pengalaman yang kaya bidangnya. Yang 

dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya 

memperoleh pendidikan formal saja tetapi juga 

harus menguasai berbagai teknik didalam kegiatan 

belajar mengajar serta menguasai landasan-

landasan kependidikan. Dalam undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang 

Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa: profesi guru 

merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : 

a.memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealis  

b.Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, keimanan,ketakwaan dan akhlak 

mulia  

c.Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang 

pendidikan sesuai  dengan tugas  

d.Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai 

dengan prestasi kerja  

e.Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan  

f.Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai 

dengan prestasi kerja  

g.Memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan  dengan 

belajar sepanjang hayat  

hMemiliki jaminan perlindungan hukum dalam  

tugas keprofesionalan  

i.Memiliki organisasi profesi yang mempunyai 

kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan tugas keprofesionalan guru 

(Mulyasa,2007) 

 

 Guru adalah setiap orang yang bertugas 

dan berwenang dalam dunia pendidikan dan 

pengajaran pada lembaga pendidikan formal. Guru 

sekolah dasar (SD) merupakan bagian dari guru 

secara keseluruhan. Guru SD adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing,mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan formal sekolah dasar . Guru sekolah 

dasar biasanya guru kelas. Untuk melaksanakan 

tugasnya prinsip-prinsip tentang tingkah laku yang 

diinginkan dan diharapkan dari semua situasi 

pendidikan adalah berjiwa Pancasila. Berilmu 

pengetahuan dan keterampilan dalam 

menyampaikan serta dapat dipertanggungjawabkan 

secara didaktis dan metodis. Guru Kelas adalah 

Guru yang mengajar di Kelas dengan wajib 

memiliki kemampuan untuk mengajar semua mata 

pelajar terkecuali Mata Pelajaran Bahasa 

Inggris,Agama dan Olah raga. itu pun apabila di 
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sekolah ada Guru Mata Pelajarannya, jika tidak ada 

semua Mata Pelajaran Inggris,Agama dan Olah 

raga harus di ajarkan oleh Guru Kelas tersebut. 

Guru kelas niscaya  tidak hanya wajib memiliki 

kemmpuan mengajarkan mata pelajaran , tidak 

hanya mengajar dalam arti memberi pengetahuan 

pada siswanya tetpi niscaya wajib menampilkan 

perilaku utuh sebagai guru  yang kompeten jadi 

guru SD harus memiliki komptensi yang 

diaplikasikan dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai guru.  
 

B. Komptensi Guru Sekolah Dasar (SD)  

 
Kompetensi guru dapat diartikan 

kecakapan, kemampuan yang harus dimiliki 

seorang guru. Kompetensi guru adalah 

penampilan (performan) yang mengarah pada 

pencapaian tujuan yaitu mendidik, melatih dan 

membimbing pesera didik secara utuh.Guru yang 

kompeten adalah dan guru yang mampu, cakap 

dan memiliki performan dibidang keguruan 

UU Nomor 14 tahu 2005 menjelaskan 

kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, 

ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalnya.   

Kompetensi guru meliputi komptensi pedagogis, 

komptensi social, komptensi kepribadian dan 

komptensi professional. 

1.Kompetensi padagogis adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasi potensi yang 

dimilkinya. 

2.Kompetensi social merupakan kemampuan guru 

untuk menyesua iakn diri kepada 

tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada waktu 

membawakan tugasnya sebagai guru.  

Kompetensi sosisl adalah kemampuan 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

: peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar (Achmad R dan Catharina TA, 

2009) 

3..Kompetensi kepribadian yaitu sejumlah 

kompetensi yang berhubungan dengan 

kemampuan pribadi dengan segala karakteristik 

yang mendukung pelaksanaan tugas guru. 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan 

yang berkaitan dalam performan pribadi seorang 

pendidik, seperti berpribadi mantap, stabil, 

dewasa, arif, berwibawa, menjadi taladan bagi 

peserta didik dan berakhlak mulia 

4. Kompetensi professional adalah sejumlah 

kompetensi yang berhubungan dengan profesi 

yang menuntut keahlian dibidang pendidikan atau 

keguruan. Kompetensi professional merupakan 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas yang memungkinkan membimbing 

peserta didik memenihi standar kompetensi yang 

ditetapkan dalam standar nsional 

Adapun satandar kompetensi  untuk guru sekolah 

dasar sebagaimana yang diuraikan dengan jelas 

dalam  PERMENDIKNAS No, 16 Tahun 2007 

sebagai berikut:

  

STANDAR KOMPETENSI GURU KELAS SD ( GURU KELAS) 

NO. KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI GURU KELAS 

I. Kompetensi Pedagodik  

1 Menguasai karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, moral, 

sosial, kultural, emosional, dan 

intelektual. 

  

1.1 Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang 

berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, 

spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 

1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekoiah dasar dalam lima 

mata pelajaran SD/MI. 

1.3 Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar 

dalam lima mata pelajaran SD/MI. 

1.4 Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam 

lima mata pelajaran SD/MI. 
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2 Menguasai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

  

2.1 Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI. 

2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran 

SD/MI. 

2.3 Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-

kelas awal SD/MI. 

3 Mengembangkan kurikulum 

yang terkait dengan mata 

pelajaran/bidang pengembangan 

yang diampu. 

3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 

3.2 Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI. 

3.3 Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 

lima mata pelajaran SD/MI. 

3.4 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan 

pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. 

3.5 Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan 

yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI. 

3.6 Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. 

4 Menyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik. 

4.1 Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang 

mendidik. 

4.2 Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. 

4.3 Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk 

kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. 

4.4 Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, 

dan di lapangan. 

4.5 Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan ka-rakteristik 

peserta didik dan lima mata pelajaran SD/ MI untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

4.6 Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran 

SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang. 

5 Memanfaatkan teknologi in-

formasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

5.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran. 

6 Memfasilitasi pengembangan 

potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki. 

  

6.1 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong 

peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal. 

6.2 Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya. 

7 Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

peserta didik. 

  

7.1 Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, 

dan santun, baik secara lisan maupun tulisan. 

7.2 Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta 

didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang 

terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta 
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didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada 

peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru 

terhadap respons peserta didik, dan seterusnya. 

8 Menyelenggarakan penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI. 

8.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk 

dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran 

SD/MI. 

8.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

8.4 Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

8.5.Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. 

8.6 Menganalisis hasii penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai 

tujuan. 

8.7 Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. 

9 Memanfaatkan hasil penilaian 

dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

  

9.1 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk 

menentukan ketuntasan belajar. 

9.2 Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk 

merancang program remedial dan pengayaan. 

9.3 Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku 

kepentingan. 

9.4 Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

10 Melakukan tindakan reflektif 

untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

  

10.1 Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan 

lima mata pelajaran SD/MI. 

10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI. 

II. Kompetensi Kepribadian  

1 Bertindak sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

  

11.1 Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang 

dianut, suku, adat-istiadat, daerah asal, dan gender. 

11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan 

norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional 

Indonesia yang beragam. 

2 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang jujur, berakhlak 

mulia, dan teladan bagi pe-serta 

didik dan masyarakat. 

12.1 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 

12.2 Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 

12.3 Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota 

masyarakat di sekitarnya. 

3 Menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, 

13.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 
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dewasa, arif, dan berwibawa 

  

13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan 

berwibawa. 

4 Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab yang tinggi, 

rasa bangga menjadi guru, dan 

rasa percaya diri. 

14.1 Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. 

14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 

14.3 Bekerja mandiri secara profesional. 

5 Menjunjung tinggi kode etik 

profesi guru. 

  

15.1 Memahami kode etik profesi guru. 

15.2 Menerapkan kode etik profesi guru. 

15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru. 

III. Kompetensi Sosial  

1 Bersikap inklusif, bertindak 

objektif, serta tidak diskri-

minatif karena pertimbangan 

jenis kelamin, agama, ras, 

kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan status sosial 

ekonomi. 

16.1 Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat 

dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. 

16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, 

orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, 

suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi. 

2 Berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat. 

  

17.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komuni-tas ilmiah 

lainnya secara santun, empatik dan efektif. 

17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat 

secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan 

kemajuan peserta didik. 

17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam 

program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta 

didik. 

3 Beradaptasi di tempat bertugas 

di seluruh wilayah Republik 

Indonesia yang memiliki 

keragaman sosial budaya. 

  

18.1 Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka 

meningkatkan efektivitas sebagai pendi-dik, termasuk memahami bahasa 

daerah setempat. 

18.2 Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang 

bersangkutan. 

4 Berkomunikasi dengan 

komunitas profesi sendiri dan 

profesi lain secara lisan dan 

tulisan atau bentuk lain. 

  

19.1 Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan 

komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada 

komunitas profesi sendiri secara Iisan dan tulisan atau bentuk lain. 

IV. Kompetensi Profesional  

 Menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata 

pelajaran yang diampu. 

Bahasa Indonesia 

20.1 Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa. 

20.2 Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. 

20.3 Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan 
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penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

20.4 Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

20.5 Memahami teori dan genre sastra Indonesia. 

20.6 Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan 

produktif. 

Matematika 

20.7 Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan 

keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, 

trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika. 

20.8 Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk 

menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata. 

20.9 Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, pro-sedural, dan 

keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

20.10 Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan 

piranti lunak komputer. 

IPA 

20.11 Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

20.12 Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu 

pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. 

20.13 Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan 

fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA. 

IPS 

20.14 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, 

nilai, dan keterampilan IPS. 

20.15 Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS. 

20.16 Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilrnu-

ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan 

dinamika kehidupan global. 

20.17 Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta 

saling ketergantungan global.  

PKn 

20.18 Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, 
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sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn. 

20.19 Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi 

konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta 

bela negara. 

20.20 Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, 

serta penegakan hukum secara adil dan benar. 

20.21 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma 

kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan 

negara dan dunia. 

2 Menguasai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan 

yang diampu. 

21.1 Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI. 

21.2 Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI. 

21.3 Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI. 

3 Mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu 

secara kreatif. 

  

22.1 Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik. 

22.2 Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan 

kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

4 Mengembangkan keprofesi-

onalan secara berkelanjutan 

dengan melakukan tindakan 

reflektif. 

  

23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus. 

23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan 

keprofesionalan. 

23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan 

keprofesionalan. 

23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber. 

5 Memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

24.1 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

berkomunikasi. 

24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri. 

  

C. Beberapa Contoh Perilaku Guru 

yangTidak Kompeten/ Professional 

Dengan melihat komptensi diatas dapat 

dijabarkan perilaku guru tidak professional atau 

tidak kompeten manakala guru memperlihatkan 

tindakan-tindakan  sebagai berikut : 

a. Berkaitan kompetensi pedagogis 

- Tidak menguasai dan memahami 

karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, emosional, dan 

intelektual. 

- Tidak menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik. 

- Tidak mengembangkan kurikulum yang 

terkait dengan mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu. 

- Tidak menyelenggarakan pembelajaran 

yang mendidik.  

- Tidak memanfaatkan teknologi in-formasi 

dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

- Tidak memfasilitasi pengembangan 

potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki. 

- Tidak berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan peserta didik. 

- Tidak memanfaatkan hasil penilaian dan 

evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 
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- Tidak melakukan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran 

b. Berkaitan dengan komptensi kepribadian 

- Bertindak Tidak  sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

- Tidak menampilkan diri sebagai pribadi 

yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan 

bagi pe-serta didik dan masyarakat. 

- Tidak menampilkan diri sebagai pribadi 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa 

- Tidak menunjukkan etos kerja, tanggung 

jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru, dan rasa percaya diri 

- Tidak menjunjung tinggi kode etik profesi 

guru. 

 

c. Berkaitan dengan kompetensi sosial 

- Bersikap tidak inklusif, bertindak tidak 

objektif, serta diskri-minatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, 

kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan 

status sosial ekonomi. 

- Tidak berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, 

dan masyarakat 

- Tidak beradaptasi di tempat bertugas di 

seluruh wilayah Republik Indonesia yang 

memiliki keragaman sosial budaya. 

- Tidak berkomunikasi dengan komunitas 

profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

dan tulisan atau bentuk lain 

 

d. Berkaitan dengan komptensi professional 

- Tidak menguasai materi, struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu. 

- Tidak menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu. 

- Tidak mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

- Tidak mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

- Tidak memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 

Selain yang diuraikan diatas banyaknya 

kasus-kasus nyata yang memperlihatkan krisis 

professional seorang guru seperti  dikutip dari 

Detiknews. Rabu 08 Feb 2017, oknum guru 

olahraga SDN Dr Sutomo 1 di Jalan Kupang 

Panjaan V, memukul GPR seorang siswi kelas IV 

hingga kepalanya berdarah. Liputan6.com, Jakarta 

Dalam sebuah riset yang dilakukan LSM Plan 

International dan International Center for Research 

on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 

ini menunjukkan fakta mencengangkan terkait 

kekerasan anak di sekolah. Terdapat 84% anak di 

Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Dan 

masih banyak lagi kasus guru yang melakukan 

kekerasan, melakukan pelecehan seksual, 

pelanggaran etika dan lain-lain (liputan6.com) . 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia 

menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang 

terjadi pada siswa dilakukan oleh guru. Kuriake 

mengatakan bahwa di Indonesia cukup banyak 

guru yang menilai cara kekerasan masih efektif 

untuk mengendalikan siswa (Phillip, 2007) 

Perilaku yang menunjukkan bahwa guru 

SD tidak/kurang kompeten/profesional perlu usaha 

untuk meminimalisir dan usaha untuk 

meningkatkan  agar guru  lebih kompeten dan 

prfesional. 

 

D.Upaya-Upaya untuk Meningkatkan 

Profesionalisme Guru 
 
Untuk meningkatkan mutu profesi guru dapat 

dilakukan dengan cara: 

4.1.  Dari guru yang bersangkutan. 

Pada awalnya seorang guru harus 

mengetahui dan memahami secara rinci apa itu 

kompetensi guru dan mencakup apa saja 

kompetensi guru itu. Hal ini bisa dilakukan dengan 

membaca buku-buku dan referensi tentang 

kompetensi guru. Yang penting guru harus 

membaca dan memahami Peraturan Menteri 

Nomor 16 Tahun 2007 yang menjelaskan tentang 

kompetensi guru. Setelah memahami kemudian 

seorang guru harus menghayati kompetensi guru 

artinya tidak hanya membaca dan memahami 

sepintas saja melainkan berusaha membaca dan 

memahami  dengan  sepenuh hati. Mengkaji kata 

demi kata, kalimat demi kalimat, kemudian  

dinternalisasi, dipraktekkan dan diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari baik ketika guru sedang 

bertugas di sekolah atau di luar sekolah.  

Secara lebih operasional maka seorang guru 

hendaknya : 

a. Menekuni dan mempelajari sacara kontinu 

pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan 

dengan teknik atau cara atau proses belajar 

mengajar secara umum. Misalnya, pengetahuan 

tentang PBM (Proses Belajar Mengajar) atau 

ilmu-ilmu lainnya yang dapat meningkatkan 

tugas keprofesiannya. 

b.  Mencari spesialisasi bidang ilmu yang 

diajarkan. 

c.   Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang 

relevan dengan tugas keprofesiannya 
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d. Mengembangkan materi dan metodologi yang 

sesuai dengan kebutuhan pengajaran 

e.   Mengikuti berbagai bentuk penataran dan 

lokakarya. 

f.  Mengikuti program pembinaan kekohesifan 

secara khusus, misalnya program akta, 

sertifikasi, dan lain sebagainya ( Nurdin, 2008) 

g. Menempuh   pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik. Hal ini 

berdasarkan Undang-Undang Guru Dosen 

bahwa guru untuk mendapatkan kompetensi 

profesional harus melalui pendidikan profesi 

dan guru juga dituntut untuk memiliki 

kualifikasi akademik minimal S-1 atau D4.  

Tidak sebatas S1  atau D4  guru SD dapat 

melanjutkan ke jenjang  S2 bahkan S3.  

h. .Berupaya produktif dalam menghasilkan 

karya-karya di bidang pendidikan. 

Guru hendaknya memiliki kesadaran untuk 

lebih banyak menulis, terutama mengenai 

masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. 

Hal ini termasuk salah satu metode untuk dapat 

meningkatkan kemampuan guru dalam 

menuangkan konsep-konsep dan gagasan dalam 

bentuk tulisan. Setiap guru harus sadar dan mau 

melatih diri jika ia benar-benar ingin 

menumbuhkan kreativitas dirinya melalui karya 

tulis (Misaknya; PTK, bahan ajar, artikel, dsb 

  

4.2.Upaya untuk meningkatkan profesionalisme 

guru yang ditempuh oleh pemerintah, instansi 

pendi dikan, antara lain: 

a. Melalui Program Sertifikasi Guru 

Salah satu upaya untuk meningkatkan 

profesionalisme guru adalah melalui 

sertifikasi dimana dalam sertifikasi 

tercermin adanya suatu uji kelayakan dan 

kepatutan yang harus dijalani seseorang, 

terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal 

telah ditetapkan. Dengan adanya sertifikasi 

akan memacu semangat guru untuk 

memperbaiki diri, meningkatkan kualitas 

ilmu, dan profesionalisme dalam dunia 

pendidikan. 

b. Memberikan Diklat dan pelatihan bagi guru 

Diklat dan pelatihan merupakan salah satu 

teknik pembinaan untuk menambah 

wawasan / pengetahuan guru. Kegiatan 

diklat dan pelatihan perlu dilaksanakan oleh 

guru dengan diikuti usaha tindak lanjut 

untuk menerapkan hasil – hasil diklat dan 

pelatihan. 

c. Gerakan Guru Membaca ( G2M ) 

Guru hendaknya mempunyai kesadaran 

akan pentingnya membaca untuk 

mengembangkan wawasan dan 

pengetahuannya. Tidak lucu bukan kalau 

guru menyuruh murid-muridnya rajin 

membaca sedangkan gurunya enggan untuk 

membaca. Kita sebagai guru harus lebih 

serba tahu dibandingkan peserta didik. 

Untuk itu perlu digalakkan Gerakan Guru 

Membaca. Dalam hal ini guru bisa 

memanfatkan buku-buku atau media masa 

yang tersedia diperpustakaan, sekolah 

ataupun toko buku, atau bisa juga dengan 

mengakses internet tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan spesialisasinya 

ataupun pengetahuan umum yang dapat 

menambah wawasannya. 

d.Melalui organisasi KKG (Kelompok Kerja 

Guru) 

Salah satu wadah atau tempat yang dapat 

digunakan untuk membina dan 

meningkatkan profesional guru sekolah 

dasar di antaranya melalui KKG. KKG 

adalah wadah kerja sama guru – guru dan 

sebagai tempat mendiskusikan masalah 

yang berkaitan dengan kemampuan 

profesional, yaitu dalam hal merencanakan, 

melaksanakan dan menilai kemajuan murid. 

 

4.2. Upaya pemerintah untuk calon guru 

Pemerintah dalam hal ini kementrian 

pendidikan khususnya lembaga pendidikan 

tenaga kependidikan (LPTK) sebagai produsen 

guru hendaknya mengadakan seleksi yang ketat 

calon mahasiswa calon guru SD. Tidak hanya 

test tertulis atau administrative saja tetapi perlu 

dilakukan tes wawancara, test kepribadian, test 

psikologi serta test ketrampilan. Bila perlu 

seleksi umtuk calon guru dan guru SD   

dilakukan secara tersendiri dengan selesksi 

bertahap menggunakan sistem gugur. Dimulai 

dengan test tertulis, yang lolos lanjut test 

wawancara dan seterusnya sampai diperoleh  

mahasiswa calon guru yang berkulaitas dan 

nantinya bisa menjadi guru yang professional.  

  Demikian juga untuk seleksi guru pegawai 

negeri sipil (PNS), hendaknya pemerintah juga 

melakukan seleksi yang benar, jujur , obyektif 

yang dapat merekrut guru-guru yang 

professional.  
 

3. SIMPULAN 
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. Guru memegang 

peran penting dalam keberhasilan pendidkan. 

Sehingga untuk memajukan pendidikan sangat 

dibutuhkan guru yang professional. Guru sekolah 

dasar (SD) yang pada umumnya guru kelas 

merupakan bagian dari guru secara keseluruhan.  
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Guru SD yang professional yaitu guru  SD 

yang memiliki sejumlah komptensi. Komtensi yaitu 

seperangkatat pengetahuan, ketrampilan dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalnya. Komptensi guru melipui 

komptensi pedagogis, sosial, kepribadian dan 

komptensi professional.  Masih dijumpainya guru-

guru yang memperlihatkan perilaku yang tidak 

kompeten/ tidak professional  maka 

profesionalisasi 

 yang ketat untuk  menjaring calon guru 

sehingga kelah menjadi guru yang professional. 

Selain itu untuk penerimaan guru PNS juga supa 

guru perlu dilakukan upaya agar guru memliki 

kompetensi secara utuh dimilikioleh guru dan 

semakin meningkat. 

Upaya-upaya yang dapat dilakakan agar 

guru SD profesional dapat dilakukan melalui 

kesadaran guru yang bersangkutan  untuk menjadi 

guru yang profesional, melalui pemerintah yang  

ditujukan bagi guru yaitu dengan meyelenggarakan 

berbagai even peningkatan kualitas guru dan upaya 

pemerintah yang  ditujukn bagi  caon guru SD  

yaitu  melului seleksi penerimaan  ya dilakukan 

seleksi yang baik sehingga bisa terrekrut guru- guru 

SD yang professional 
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ABSTRAK 
Pertanyaan tingkat tinggi adalah pertanyaan yang jawabannya menuntun siswa untuk dapat melakukan tidakan  

menganalisis, mengevaluasi, maupun berkreasi. Pertanyaan tingkat tinggi memiliki 3 sifat penting yaitu, 

produktif, imajinatif, dan terbuka. Pertanyaan tingkat tinggi dapat dirumuskan dengan langkah memahami 

kompetensi dasar, menentukan setrategi embelajarannya, dan menentukan pertanyaan yang mendorong siswa 

untuk melakukan tindakan mengamati, mengeksplorasi, membahas dengan berbagai alternatif jawaban, dan 

menyimpulkan dengan ide dan gagasannya sendiri. Peran pertanyaan tingkat tinggi dalam membiasakan anak 

berfikir kreatif sangatlah penting karena pertanyaan tingkat tinggi dapat melatih anak untuk menyelesaikan 

masalah dari berbagai sudut pandang. Dengan mebiasakan berfikir kreatif anak akan lancar dan luwes dalam 

berfikir dan dapat mengeluarkan ide-ide yang  berkualitas. Peran guru adalah mengali kemampuan anak agar  

dapat memunculkan sifat kreatif anak dengan melatih melalui pertanyaan tinggi. Dalam melatih anak untuk 

berfikir kreatif guru dapat memberikan pertanyaan yang memiliki kemungkinan  banyak jawaban yang benar, 

sumber belajar yang beragam, dan mengajukan permasalah yang faktual sehingga siswa akan menjadi problem 

solver yang handal. Guru dapat membuat  Lembar Kerja Siswa yang menuntun siswa berfikir kreatif dengan 

memperhatikan tujuan, kegunaan, syarat, dan prosedur penyusunan LKS yang benar. 

Kata Kunci: Pertanyaan tingkat tinggi, berfikir kreatif, lembar kerja siswa 

 

1. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering 

mengajukan pertanyaan. Biasanya pertanyaan 

diajukan untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan oleh si penanya. Dalam proses 

pembelajaran, bertanya adalah hal yang sering 

dilakukan guru  untuk meningkatkan keterampilan 

berfikir siswa, membuat siswa menjadi aktif, kreatif, 

dan inovatif.Pada kenyataannya, masih banyak guru 

yang dalam mengajukan pertanyaan hanya menuntut 

siswa untuk mengulang gagasan guru, menghafal 

jawaban yang sudah ada, daripada merangsang siswa 

membangun gagasan sendiri sehingga jawaban siswa 

hanya mengulang gagasan yang sudah disampaikan 

oleh guru sebelumnya.  Kadang guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa dengan harapan untuk 

mendapatkan jawaban yang benar, bukan untuk 

menguji kreatifitas berfikir siswa. Justru jawaban 

siswa yang beragam dianggap guru menyulitkan 

untuk diidentifikasi. Jika harapan guru ini terbaca 

oleh siswa akibatnya siswa enggan menjawab jika 

siswa tidak yakin jawaban yang diucapkan itu benar. 

Berbeda jika guru mengajukan pertanyaan untuk 

menguji kreatifitas siswa dalam berfikir, pertanyaan 

yang disampaikan mendorong siswa untuk 

membangun gagasan sendiri dalam menjawabnya, 

bukan mengulang gagasan guru. Contoh pertanyaan; 

“ Mengapa  tubuh kita memerlukan makanan setiap 

hari?” Pertanyaan  lebih merangsang siswa untuk 

berfikir dan menjawab sesuai kreatifitas 

pemikirannya daripada pertanyaan “Makanan apa 

saja yang diperlukan oleh tubuh kita?” 

Makalah ini akan membantu guru untuk 

memiliki keterampilan merumuskan pertanyaan yang 

mendorong siswa untuk membangun gagasan 

sendiri, berpikir alternatif, berpikir kreatif, untuk 

melakukan pengamatan, dan penyelidikan sehingga 

mereka memberikan jawaban yang berupa gagasan 

mereka sendiri. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang di atas penulis 

mengajukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara merumuskan pertanyaan 

yang mendorong  siswa berpikir tingkat 

tinggi ? 

2. Bagaimana peran pertanyaan tingkat tinggi 

dalam membiasakan anak berfikir kreatif ?  

3. Alat apa yang digunakan oleh guru untuk 

menerapkan pertanyaan tingkat tinggi dalam 

pembelajaran untuk membiasakan anak 

berfikir kreatif ? 

 

2. PEMBAHASAN 

A. Pengertian  

Dalam  proses belajar mengajar (PBM), tujuan guru 

mengajukan pertanyaan adalah  agar siswa 
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memperoleh pengetahuan dan meningkatkan 

kemampuan berpikir. Cara guru bertanya 

mempunyai pengaruh terhadap pencapaian hasil 

belajar. Dengan demikian, keterampilan bertanya 

dibedakan atas:   

a. Keterampilan bertanya dasar:  

mempunyai beberapa komponen yang 

perlu diterapkan dalam mengajukan 

segala jenis pertanyaan.  

b. Keterampilan bertanya lanjut: lanjutan 

dari bertanya dasar yang 

mengutamakan usaha pengembangan 

kemampuan berfikir siswa. 

Ketrampilan bertanya lanjut inilah yang menjadi 

dasar pemikiran pertanyaan tingkat tinggi. Karena 

pertanyaan tingkat tinggi merupakan pertanyaan 

untuk menganalisis, mengevaluasi maupun 

mengkreasi yang merupakan lanjutan dari pertanyaan 

dasar untuk mengungkap sebuah permasalahan lebih 

detail dan menghasilkan pemahaman yang lebih 

mendalam. 

Pertanyaan tingkat tinggi adalah pertanyaan yang 

memiliki 3 sifat penting yaitu: 

a. Pertanyaan yang bersifat produktif, 

artinya pertanyaan yang memerlukan 

pembuktian terlebih dahulu dan tidak 

bisa langsung dijawab tanpa melakukan 

kegiatan terlebih dahulu (melakukan 

percobaan, pengamatan, penyelidikan, 

dan/atau eksplorasi) untuk memperoleh 

jawabannya. Contoh nya disajikan dua 

buah balok dengan ukuran berbeda lalu 

siswa diberi pertanyaan”Berapa cm3 

selisih volume kedua bangun balok 

tersebut?” Siswa tidak dapat menjawab 

dengan tepat tanpa melakukan 

pengukuran terlebih dahulu.  

b. Pertanyaan yang bersifat imajinatif, yaitu 

pertanyaan yang mengeksplorasi daya 

imajinasi siswa dalam menjawab 

pertanyaan. Contohnya disajikan sebuah 

gambar orang yang sedang mengendarai 

sepeda motor, lalu siswa diberi pertanyaan: 

“ Mau pergi ke manakah orang tersebut?” 

Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan 

yang bersifat imajinatif karena jawabannya 

tidak ada dalam gambar dan membutuhkan 

daya imajinasi siswa untuk menjawabnya. 

c.  Pertanyaan yang bersifat terbuka, yaitu 

Pertanyaan yang mendorong siswa 

berpikir alternatif/ menemukan jawaban 

benar lebih dari satu.Contohnya 

disajikan suatu bilangan siswa diberi 

petanyaan”Penjumlahan berapa saja 

yang hasilnya bilangan tersebut?” 

pertanyaan ini emberi kesempatan pada 

siswa untuk mencoba menjumlahkan 

beberapa bilangan yang berbeda namun 

hasilnya sama dan semua jawaban itu 

benar. Hal ini akan membuat siswa 

terbiasa berfikir secara luas dan tidak 

tergantung pada satu jawaban benar. 

B. Merumuskan pertanyaan tingkat tinggi 

Jenis pertanyaan yang hanya membutuhkan 

jawaban ya atau tidak atau pertanyaan yang 

hanya membutuhkan satu jawaban tertentu 

belum memberi kesempatan pada siswa 

untuk berfikir kreatif dan kurang menuntun 

siswa untuk mengemukakan gagasannya 

sendiri. Jenis pertanyaan yang diajukan 

kepasa siswa sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan ketrampilan berfikir siswa. 

Pertanyaan tidak hanya berfungsi untuk 

memfokuskan siswa pada kegiatan tetapi 

juga berfungsi untuk menggali potensi 

siswa untuk berfikir analitis, evaluatif, dan 

kreatif, serta dapat melatih siswa untuk 

menjadi pemikir yang kritis dan kreatif 

.Kemampuan merumuskan pertanyaan 

tingkat tinggi bagi seorang guru merupakan 

salah satu kemampuan kunci untuk 

mengembangkan potensi siswa. Dan ini 

bukan hal yang mudah dilakukan oleh guru. 

Cara yang dapat dilakukan guru dalam 

merumuskan pertanyaan tingkat tinggi 

antara lain dengan jalan sebagai berikut. 

Pahami Kompetensi Dasar yang akan 

diajarkan, tentukan kata kunci dari KD 

tersebut. Dari kata kunci yang ditemukan, 

tentukan setrategi apa yang akan digunakan 

supaya siswa dapat memahami materi yang 

akan dibahas. Dari setrategi yang dipilih 

akan muncul instruksi yang akan digunakan 

oleh guru. Pakailah instruksi tersebut 

menjadi perintah melalui pertanyaan  yang 

jawabannya mendorong siswa untuk 

melakukan tindakan mengamati, 

mengeksplorasi, membahas dengan 

berbagai alternatif jawaban, dan 

menyimpulkan dengan ide dan gagasannya 

sendiri. 

 

Contoh kongkrit dalam pembelajaran seperti 

terlihat pada kolom berikut ini 

 

       Skenario Pembelajaran 

Kelas/ Semester : IV/1 

Tema  : Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup 

Sub Tema : Hewan dan tumbuhan di 

Lingkungan Rumahku 

Pembelajaran  : 1 

Kompetensi Dasar  : 

Bahasa Indonesia   : 3.3 Menggali Informasi 

dari seorang tokoh melalui wawancara 

menggunakan daftar pertanyaan 
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  IPA                         : 3.8 Menjelaskan 

pentingnya upaya keseimbangan dan 

pelestarian sumber daya alam di 

lingkungannya 

  IPS                      : 3.1 Mengidentifikasi 

karakteristik ruang dan pemancfaatan 

sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten 

sampai tingkat provinsi 

Indikator               : 

1. Membuat daftar pertanyaan  

untuk persiapan wawancara 

2. Membuat pertanyaan tertulis 

dengan bahasa yang baku dan kalimat 

efektif 

3. Mengidentifikasi masalah 

keseimbangan lingkungan 

4. Menyajikan informasi hasil 

identifikasi masalah keseimbangan  

lingkungan 

Setrategi             : Mengajak siswa bertanya 

jawab tentang persiapan wawancara, diskusi 

membuat  pertanyaan tertulis untuk 

wawancara setiap kelompok mendapat topik 

yang  berbeda, penugasan membuat peta 

konsep dengan materi berbeda tentang 

keseimbangan lingkungan, presentasi dan 

saling melengkapi antar 

kelompok,pemajangan hasil karya. 

Kegiatan            :  Identifikasikan 

keseimbangan lingkungan yang ada pada 

gambar  sesuai lembar kerja yang sudah 

dibagikan pada masing-masing kelompok.  

Evaluasi             :  Membuat peta konsep 

tentang keseimbangan lingkungan 

berdasarkan kenampakan alam dalam 

gambar yang disediakan 

 

C. Pembiasaan Siswa  Berfikir Kreatif 

Berfikir kreatif adalah berfikir secara 

kosisten dan terus menerus dan 

menghasilkan sesuatu yang kreatif /orisinil 

sesuai dengan keperuan, Brookfield (1987). 

Pengembangan kemampuan berfikir kritis 

dan kreatif serta memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan kehidupan siswa adalah 

penting. Kemampuan ini mencakup 

beberapa hal diantaranya: (1) Membuat 

keputusan dan menyelesaikan masalah 

dengan bijak, (2) Mengaplikasikan 

pengetahuan, pengalaman, dan kemahiran 

berfikir secara lebih praktis baik di dalam 

atau di luar sekolah, (3) Menghasilkan ide 

atau ciptaan yang kreatif dan inovatif, (4) 

Mengatasi caraberfikir yang kabur, terburu-

buru, dan sempit, (5) Meningkatkan aspek 

kognitif dan afektif, (6) Bersikap terbuka 

dalam menerima dan memberi pendapat, 

membuat pertimbangan berdasarkan alasan, 

serta berani memberi pandangan dan kritik. 

Menurut Haris (1998) indikator orang 

berfikir kreatif itu meliputi (1) ingin tahu, 

(2) mencari masalah, (3) menikmati 

tantangan, (4) optimis, (5) mampu 

membedakan penilaian, 960 nyaman dengan 

imajinasi, (7) melihat masalah sebagai 

peluang, (8) masalah dapat diterima secara 

emosional,(9)  tidak mudah menyerah. 

Menurut  Guilford berfikir kreatif adalah 

kemampuan untuk melatih bermacam 

kemungkinan menyelesaikan masalah dari 

berbagai sudut pandang. Dengan 

mebiasakan berfikir kreatif anak akan lancar 

dan luwes dalam berfikir dan dapat 

mengeluarkan ide-ide yang  berkualitas. 

Ada banyak cara untuk membiasakan anak 

berfikir kreatif. Salah satunya adalah 

dengan memberikan pertanyaan – 

pertanyaan. Tetapi tidak semarang 

pertanyaan bisa diajukan. Ada beberapa 

jenis pertanyaan yang harus dihindarkan, 

seperti: (1) Pertanyaan yang 

membingungkan. Jenis pertanyaan ini 

mengandungbanyak unsur sehingga anak 

tak mampu memikirkan jawabannya 

sekaligus. Misalnya: Kapan, di mana dan 

mengapa terjadi perang Diponegoro? (2) 

Pertanyaan yang bersifat menyuapi. 

Umumnya pertanyaan jenis ini jawabannya 

sudah jelas. Jadi tak perlu itanyakan lagi. 

Misalnya: Apakah Pulau Kalimantan 

lebihbesar dari Pulau Jawa? (3) Pertanyaan 

yang samar. Biasanya pertanyaan jenis ini 

tidak memiliki kriteria jawaban yang 

memuaskan. Misalnya: Apa pendapatmu 

tentang polusi? (4) Pertanyaan yang sempit. 

Pertanyaan jenis ini hanya memiliki satu 

jawaban yang benar, jadi hanya menguji 

daya ingat dan tidak menguji kemampuan 

berfikir. Misalnya: Siapa presiden RI yang 

pertama?Adapun pertanyaan yang 

dianjurkan adalah pertanyaan yang luas 

yaitu pertanyaan yang memiliki 

kemungkinan  banyak jawaban yang benar. 

Misalnya: Mengapa Jakarta dijadikan ibu 

kota negara Republik Indonesia? Apa yang 

akan terjadi jika sebagian besar hutan yang 

ada di Indonesia gundul? Bagaimana 

pendapatmu tentang kemarau panjang 

ini?Selain memberikan pertanyaan yang 

menantang, untuk membiasakan anak 

berfikir kreatif adalah dengan menggunakan 

sumber belajar yang beragam. Buku bukan 

satu-satunya media pembelajaran di kelas. 

Banyak media dapat digunakan guru 

sebagai sumber belajar untuk merangsang 

siswa berfikir kreatif. Penggunaan 

lingkungan sekitar sebagai sumber belajar 
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akan membuka wawasan siswa untuk 

berfikir kritis dan kreatif. 

 Mengajukan permasalahan aktual yang 

sedang terjadi juga dapat merangsang anak 

untuk peduli, berpendapat, mengkritisi 

maupun mengapresiasi permasalahan 

tersebut tergantung dari sudut pandang 

mana siswa menanggapinya. Proses  dan 

produk kegiatan ini dapat menentukan 

sebuah tingkat kreatifitas dengan jelas. 

Dengan demikian untuk melihat 

kemampuan atau tingkat berfikir kreatif 

tidak cukup dari pengajuan masalah saja 

tetapi gabungan antara pengajuan masalah 

dengan pemecahan masalah. Menjadikan 

siswa sebagai problem solver adalah cara 

yang tepat untuk membiasakan anak berfikir 

kreatif.  

D. Lembar Kerja sebagai Alat Pemacu 

Kreatifitas Siswa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah 

lembaran yang berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh peserta didik. LKS 

biasanya berupa petunjuk, langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas, suatu tugas yang 

diperintahkan dalam lembar kegiatan harus 

jelas kompetensi dasar yang akan 

dicapainya.(Depdiknas; 2004;18). Trianto 

(2008 :148) mendefinisikan bahwa Lembar 

Kerja Siswa adalah panduan siswa yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan dan pemecahan 

masalah.Menurut pengertian di atas maka 

LKS berwujud lembaran berisi tugas-tugas 

guru kepada siswa yang disesuaikan dengan 

kompetensi dasar dan dengan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. Atau 

dapat dikatakan juga bahwa LKS adalah 

panduan kerja siswa untuk mempermudah 

siswa dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. 

Tujuan Lembar Kerja Siswa (LKS) antara 

lain (1) Mengaktifkan siswa dalam proses 

kegiatan pembelajaran, (2) Membantu 

siswa  mengembangkan konsep (3) Melatih 

siswa untuk menemukan dan 

mengembangkan ketrampilan proses, (4) 

Sebagai pedoman guru dan siswa dalam 

melaksanakan proses kegiatan  

pembelajaran, (5) Membantu siswa dalam 

memperoleh informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui proses kegiatan 

pembelajaran secara sistematis, (6) 

Membantu siswa dalam memperoleh catatan 

materi yang dipelajari melalui kegiatan 

pembelajaran (Achmadi:1996:35). Adapun  

kegunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

adalah: (1) Memberikan pengalaman 

kongkret bagi siswa, (2) Membantu variasi 

belajar, (3) Membangkitkan minat siswa , 

(4) Meningkatkan retensi belajar mengajar, 

(5) Memanfaatkan waktu secara efektif dan 

efisien (Hadi Sukamto, 1992/1993:2). 

Untuk dapat menyusun LKS agar tepat dan 

akurat, maka harus dipenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: (1) Susunan Kalimat dan 

kata-kata diutamakan yang sederhana dan 

mudah dimengerti, (2) Singkat dan jelas, (3) 

Istilah baru hendaknya diperkenalkan 

terlebih dahulu, (4) Gambar dan ilustrasi 

hendaknya dapat membantu siswa 

memahami materi, (5) Menunjukkan cara 

dalam menyusun sebuah pengertian, (6) 

Membantu siswa berpikir kritis, (7) 

Menentukan Variabel yang akan dipecahkan 

dalam kegiatan pembelajaran, (8) Tata letak 

hendaknya membantu siswa memahami 

materi dengan menunjukkan urutan kegiatan 

secara logis dan sistematis, (9) 

Menunjukkan bagian-bagian yang sudah 

diikuti dari awal hingga akhir, (10) Desain 

harus menarik. (Depdikbud, 1996/1997:25-

26).  

Jika kita sebagai guru benar-benar 

memperhatikan persyaratan penyusunan 

LKS seperti di atas, maka fungsi LKS dapat 

untuk memacu kreatifitas berfikir 

siswa.Mulailah menyusun LKS dengan 

prosedur sebagai berikut: (1) Menentukan 

kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran untuk dimodifikasi ke bentuk 

pembelajaran dengan LKS, (2) Menentukan 

ketrampilan proses terhadap kompetensi 

dasar dan tujuan pembelajaran, (3) 

Menentukan kegiatan yang harus dilakukan 

siswa sesuai dengan kompetensi dasar, 

indikator, dan tujuan pembelajaran, (4) 

Menentukan alat, bahan dan sumber belajar, 

(5)Menemukan perolehan hasil sesuai 

tujuan pembelajaran. 

Contoh lembar kerja siswa yang dapat 

memacu kreatifitas siswa adalah seperti 

terlihat pada kolom di bawah ini. 

 

 

SD …………                 No. 01/3.1/2017-2018 

Tahun Pelajaran 2017/2018 
 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan 

Rumahku 

(Waktu 2 x 35 menit) 

 

Nama Kelompok : ......................................... 

Nama Siswa        : ......................................... 

Kelas                   : ......................................... 

 

A. Standar Kompetensi 
    3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara  

B. Kompetensi Dasar 
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        1. Bahasa Indonesia :  

             3.3 Menggali Informasi dari seorang tokoh 

melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan 

        2. IPA : 

            3.8 Menjelaskan pentingnya upaya 

 keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di  

Lingkungannya 

        3. IPS : 

     3.1 Mengidentifikasi karakteristikruang dan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan 

masyarakat dari tingkat kota/kabupaten sampai 

tingkat provinsi 

C. Indikator 
1. Membuat daftar pertanyaan untuk 

persiapan wawancara 

2. Membuat pertanyaan tertulis dengan 

bahasa yang baku dan kalimat efektif 

3. Mengidentifikasi masalah keseimbangan 

lingkungan 

4. Menyajikan informasi hasil identifikasi 

masalah keseimbangan lingkungan 

D. Langkah Kegiatan 
     1. Perhatikan kumpulan gambar berikut ini! 

        

                                                     

 

 

 

     Tuliskan  sedikitnya 5 pertanyaan tentang 

gambar di atas ! 

1. .....................................................................

......................................................... 

2. .....................................................................

......................................................... 

3. .....................................................................

......................................................... 

4. .....................................................................

......................................................... 

5. .....................................................................

......................................................... 

2. Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan 

dengan temanmu. Tulis  perbedaan yang   

    kamu temukan dari ketiga tempat tersebut ! 

    Perbedaan yang ditemukan: 

1. .....................................................................

......................................................... 

2. .....................................................................

......................................................... 

3. .....................................................................

......................................................... 

3. Identifikasikan masalah keseimbangan 

lingkungan menurut kenampakan alam 

berdasar gambar di atas. Setiap kelompok 

membahas 1 kenampakan alam.  
Komponen Pantai Dataran 

Tinggi 

Dataran 

Rendah 

Lokasi    

Ciri-ciri    

Sumber Daya 

Alam 

   

Manfaat    

Permasalahan    

Cara 

Melestarikan 

   

 

 
4. Buatlah peta konsep setiap kenampakan 

alam yang kamu bahas dengan  

memasukkan komponen seperti pada tabel 

di atas! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa: 

a.  Pertanyaan tingkat tinggi memiliki 3 

sifat penting yaitu, produktif, 

imajinatif, dan terbuka 

b. Pertanyaan tingkat tinggi dapat 

dirumuskan dengan langkah memahami 

kompetensi dasar, menentukan setrategi 

embelajarannya, dan menentukan 

pertanyaan yang mendorong siswa 

untuk melakukan tindakan mengamati, 

mengeksplorasi, membahas dengan 

berbagai alternatif jawaban, dan 

menyimpulkan dengan ide dan 

gagasannya sendiri. 

c. Peran pertanyaan tingkat tinggi dalam 

membiasakan anak berfikir kreatif 

sangatlah penting karena pertanyaan 

tingkat tinggi dapat melatih anak untuk 

menyelesaikan masalah dari berbagai 

sudut pandang. Dengan mebiasakan 

berfikir kreatif anak akan lancar dan 

luwes dalam berfikir dan dapat 

mengeluarkan ide-ide yang  berkualitas. 

d. Salah satu cara menuangkan pertanyaan 

tingkat tinggi  adalah dengan 

menggunakan lembar kerja. 

B. Saran 
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a. Pada dasarnya semua anak memiliki 

sifat kreatif. Sebagai guru hendaknya 

mampu memunculkan sifat kreatif anak 

dengan melatih melalui pertanyaan 

tinggi. 

b. Dalam melatih anak untuk berfikir 

kreatif guru seharusnya memberikan 

pertanyaan kemungkinan  banyak 

jawaban yang benar, sumber belajar 

yang beragam, dan mengajukan 

permasalah yang faktual sehingga 

siswa akan menjadi problem solver 

yang handal. 

c. Buatlah Lembar Kerja Siswa yang 

dapat merangsang siswa berfikir kreatif 

dengan memperhatikan tujuan, 

kegunaan, syarat, dan prosedur 

penyusunan LKS yang benar. 
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ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran melalui Penerapan Manajemen 

Kelas Beginning Of Effective Teaching Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, (2), Bagaimanakah Manajemen Kelas 

Beginning Of Effective Teaching mampu meningkatkan pemahaman terhadap Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan? 

Penelitian ini adalah mixed antara penelitian kulaitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan 

penerapan pendekatan Manajemen Kelas Beginning Of Effective Teaching. Penelitian kuantitatif yang berupa pre 

eksperimental design yaitu one –group pretest-postest design, untuk melihat pemahaman konseptual mahasiswa sebelum dan 

sesudah penderapan pendekatan Manajemen Kelas Beginning Of Effective Teaching Simpulan dari peneliian ini (1). 

Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan Manajemen Beginning Of Effective Teaching  dilaksanakan dengan langkah-

langkah pembelajaran (a). Opening (pembuka), (b). Ice breaking (menumbuhkan semangat), (c). Presentation (mengajarkan 

materi pelajaran), (d). Exercises and correction (latihan dan koreksi), €. Students talk time (waktu berbicara peserta didik), 

(f). Explanation conclusions and closing (kesimpulan penjelasan dan penutupan)., (2). Penerapan pendekatan Manajemen 

Beginning Of Effective Teaching dapat meningkatkan pemahaman bagi mahasiswa PGSD UNNES, ditunjukkan dengan 

peningktan hasil belajar dari pretest (sebelum pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Manajemen Beginning Of 

Effective Teaching ) mencapai rata-rata 35,0 menjadi hasil belajar dari posttest (sesudah pembelajaran dengan menggunakan 

Manajemen Beginning Of Effective Teaching ) mencapai rata-rata 74,6. 

 

Kata kunci: kualitas pembelajaran, manajemen kelas Beginning Of Effective Teaching, Pkn 

1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan zaman, 

kemajuan disegala bidang berlangsung sangat 

pesat. Perkembangan tersebut menimbulkan 

persaingan kualitas antar manusia. Oleh karena itu, 

pendidikan di Indonesia harus mampu menciptakan 

manusia–manusia yang berkualitas tinggi sehingga 

mampu bersaing. Kualitas manusia Indonesia tidak 

lepas dari kualitas pendidikan oleh karena itu 

pendidikan memegang peran yang sangat penting 

dalam upaya peningkatan sumber daya manusia 

Indonesia.  

Peranan pendidik sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Baik buruknya pendidikan 

dipengaruhi bagaimana seorang pendidik bisa 

memanifestasikan dan mengaplikasikan 

sumbangsihnya ke dalam lembaga formal untuk 

mewujudkan kecerdasan bangsa dan cita-cita 

negara, sehingga antara pendidik dan pendidikan 

merupakan satu komponen yang tidak bisa 

dipisahkan. Jika dari kata “pendidikan” berarti ada 

pendidik dan ada yang dididik, maka artinya 

pendidik dan peserta didik. Seorang pendidik 

bekerja sesuai dengan kurikulum, karena itu, 

frekuensi pendidikan di dalam lembaga pendidikan 

diharapkan mampu menghasilkan peserta didik 

yang bisa menyelesaikan pendidikannya sesuai 

target yang telah ditentukan, dengan mengacu pada 

kurikulum yang dijadikan sebagai program 

pembelajaran. Jika interaksi antara kurikulum yang 

diajarkan oleh pendidik dengan kemampuan 

peserta didik dalam menyerap materi itu menjadi 

satu kesatuan yang utuh, maka target maksimal 

akan tercapai secara seimbang.   

Mata pelajaran PKn merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan 

warga negara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk 

menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2008:97). 

Pentingnya pemahaman dan penguasaan 

materi PKn ternyata masih kurang disadari oleh 

banyak pihak sehingga dalam proses 

pembelajarannya terkadang banyak terjadi 

permasalahan dan ketidak sesuaian dengan tujuan 

pembelajarannya, diantaranya adalah dalam 

melaksanakan proses pembelajaran masih berpusat 

pada pendidik, metode yang digunakan terpusat 

pada metode ceramah sehingga peserta didik 

cenderung pasif. Proses ini hanya menekankan 
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pada pencapaian tuntutan kurikulum dan 

penyampaian tekstual semata daripada 

mengembangkan kemampuan belajar dan 

membangun individu.  

Kondisi seperti ini tidak akan menumbuh 

kembangkan aspek kemampuan dan aktivitas 

peserta didik seperti yang diharapkan akibatnya 

nilai-nilai yang didapat tidak seperti yang 

diharapkan. Kendala yang terjadi adalah peserta 

didik merasa bosan dan tidak berminat mengikuti 

pembelajaran. Hal ini terjadi karena pendidik 

kurang kreatif dalam menyelenggarakan 

pembelajaran. Yang paling utama adalah 

kurangnya pengelolaan kelas yang baik sehingga 

kegiatan pembelajaran belum dapat dilaksanakan 

secara maksimal. 

Berdasarkan analisis masalah yang telah 

dilakukan, peneliti menetapkan alternatif tindakan 

yang tepat untuk meningkatkan kulaitas 

pengelolaan atau manajemen kelas yang baik. 

Alternatif tindakan yang dipilih adalah dengan 

melakukan peneltian dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran Melalui Penerapan 

Manajemen Kelas Beginning Of Effective Teaching 

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan”. 
 

2. PERUMUSAN MASALAH DAN 

PEMECAHAN MASALAH 

2.1 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian analisis latar belakang, 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran 

melalui penerapan Manajemen Kelas 

Beginning Of Effective Teaching Mata 

Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan? 

2) Apakah melalui Manajemen Kelas 

Beginning Of Effective Teaching mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

Mata Kuliah Pendidikan 

Kewarganegaraan? 

Pemecahan Masalah 

2.2  PEMECAHAN MASALAH 

Langkah-langkah dari penerapan 

Manajemen kelas Beginning Of Effective 

Teaching  dalam pembelajaran adalah 

(Afifi 2014:70) : 

1) Opening (pembuka).  

Proses opening sangat penting dilakukan 

untuk dapat menarik perhatian peserta 

didik sehingga mereka akan mau 

mengikuti proses belajar mengajar yang 

akan dilakukan. Dalam proses ini dapat 

dilakukan dengan teknik SSD (Showing 

Something Different) yaitu dengan 

menampilkan sesuatu yang berbeda. 

2) Ice breaking (menumbuhkan semangat) 

Dalam proses ini dilakukan dengan 

memberikan preview dan review, yaitu 

memberikan penjelasan kepada peserta 

didik terkait materi pelajaran yang sudah 

diajarkan dan memberikan umpan balik 

memalui tanya jawan atau tes tulis untuk 

meninjau seberapa jauh peserta didik 

memahami materi pelajaran. 

3) Presentation (mengajarkan materi 

pelajaran) 

Dalam proses ini adalah mengajar materi 

sesuai dengan standar kompetensi yang 

telah ditentukan. Mengajar dengan cara 

singkat dan sederhana namun mudah 

dipahami 

4) Exercises and correction (latihan dan 

koreksi) 

Proses ini dilakukan dengan meminta 

peserta didik membuat kelompok belajar 

di dalam kelas, kemudian memberi latihan 

terkait materi yang baru diajarkan. Setiap 

peserta didik dalam kelompok harus aktif 

memecahkan masalah 

5) Students talk time (waktu berbicara 

peserta didik) 

Proses ini dilakukan dengan cara 

memperhatikan peserta didik yang sedang 

melakukan latihan (Tanya jawab dan 

menjelaskan) dalam kelompok belajar, 

namun tidak melakukan koreksi atas 

kesalahan-kesalahan mereka. 

6) Explanation conclusions and closing 

(kesimpulan penjelasan dan penutupan) 

Dalam proses ini dilakukan dengan 

memberi penjelasan kesimpulan yang 

lebih memahamkan peserta didik terkait 

materi yang diajarkan. 
 

3. METODE PENELITIAN 

1) PROSEDUR PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

campuran antara penelitian kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

dipilih untuk meneliti tentang pelaksanaan 

pendekatan manajemen beginning of 

effective teaching  dalam pembelajaran 

konsep dasar pendidikan 

kewarganegaraan. Penelitian kualitatif 

yang berupa pre eksperimental design 

yaitu  one-group pretest-post test design, 

untuk melihat peningkatan hasil belajar 

kognitif mahasiswa sebelum dan sesudah 

pendekatan pendekatan manajemen 

beginning of effective teaching digunakan.  

Design one-group pretest-post test dapat 

dilihat sebagai berikut : 

O1 X O2 
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Keterangan : O1 = nilai pretest (sebelum 

perlakuan ) 

                    O2 = Nilai post test ( setelah 

diberi perlakuan) 

 

2) TEKNIK PENGAMBILAN DATA 
a. Sumber Data  

Sumber utama data adalah hasil 

pengamatan terhadap aktivitas 

dosen dan aktivitas mahasiswa 

serta lembar pekerjaan mahasiswa 

b. Jenis data  

Jenis data yang diperoleh adalah 

data kualitatif dan kuantitatif yang 

terdiri atas hasil pengamatan dan 

penilaian 

c. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang 

diperoleh adalah : 

(1) Observasi terhadap aktivitas 

dosen dan mahasiswa dalam 

kegiatan pembelajaran 

melalui pendekatan 

manajemen beginning of 

effective teaching. 

(2) Test yang dilakukan diawal 

(pretest) sebelum pendekatan 

manajemen beginning of 

effective teaching dan di 

akhir (post test) setelah 

pendekatan manajemen 

beginning of effective 

teaching dilaksanakan. 

 

3) TEKNIK ANALISIS DATA 
a. Analisis Data Kualitatif 

Data dikumpulkan (data collection) 

kemudian dianalisis dengan mengacu 

pada langkah-langkah berikut: reduksi 

data, penyajian data, menarik 

kesimpulan(verivikasi). 

1) Reduksi data (data reduction) 

diartikan sebagai proses 

pemilihan, penyederhanaan dan 

transformasi data kasar hasil 

penelitian. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan 

dan membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat 

ditarik (Milles dan 

Huberman,1992:17) 

2) Menyajikan data (data display) 

secara teratur dilakukan agar 

datap melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari data penelitian 

dalam bentuk matriks atau table 

atau chart 

3) Sejak semula sudah diuji cobakan 

untuk diambil kesimpulan dari 

data yang diperoleh. Kesimpulan 

(conclution) dimana awalnya 

hanya bersifat sementara, kabur 

dan diragukan. Tetapi dengan 

betambahnya data maka 

kesimpulan itu lebih mendasar. 

Jadi kesimpulan tersebut selalu 

diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. 

b. Analisis Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang akan dianalisis 

adalah tingkat pemahaman konseptual 

mahasiswa. Tahap yang harus 

dilaksanakan untuk menganalisis data 

adalah :  

1) Menguji normalitas data 

2) Menguji apakah ada peningkatan 

pemahaman konseptual sebelum 

dan sesudah penerapan 

pendekatan manajemen 

beginning of effective teaching 

digunakan t-test sampel related. 

 

 
       

    dimana 

 

 
 

Keterangan  

�̅�1= Rata − Rata Pretest 
�̅�2= 𝑅𝑎𝑡𝑎 − Rata Postest 
𝑆1 = Simpangan Baku pretest 
𝑆2 = Simpangan baku postest  
n1 = banyak data pretest 

n2 = banyak data posttest 

r = korelasi pretest dan posttest 

Untuk menganalisis data 

kuantitatif ini akan digunakan softare 

SPSS 16.00, sehingga setelahdata pretest 

dan posttest teruji normalitasnya, 

kemudian dilakukan uji beda dengan 

paired samples correlation. 

 

4. HASIL PENELITIAN 
a. Tahap Persiapan Pelaksanaan 

Pembelajaran  

Dipersiapkan untuk pelaksanaan 

perkuliahan dengan materi teori bilangan 

byang terdiri dari 3 sub materi, yaitu (1) 

Identitas Nasional, (2) Demokrasi dan (3) 
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Konstitusi. Persiapan yang dilakukan oleh 

dosen adalah menyusun perangkat dan 

bahan ajar, serta menyiapkan instrument 

penelitian yang berupa lembar pengamatan 

ppembelajaran dengan penerapan 

pendekatan manajemen beginning of 

effective teaching, lembar pengamatan, 

soal pretest dan posttest yang berupa soal 

uraian sesuai dengan kompetensi dasar 

dan indicator. 

b. Pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan manajemen beginning of 

effective teaching 

Pelaksanaan pembelajaran matakuliah 

Konsep Dasar Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan penerapan 

manajemen beginning of effective teaching 

dilaksnakan dalam 3 pertemuan (2x100 

menit) di rombel 6 dengan jumlah peserta 

40 orang. Pertimbangan pemilihan rombel 

6 karena rombel ini yang memiliki 

kemampuan sedang cenderung rendah 

(rata-rata nilai awal kurang dari 60) dan 

berdistribusi normal.

  
Table 1. Output Hasil Analisis Deskriptif Dengan SPSS 16.0 Data Awal Rombel 6 

Descriptive Statistic 

 N Minimum  Maximum  Mean  Std. Deviation 

Data Awal 

Valid N (listwise) 

40 

40 

20.00 

 

80.00 44.1250 14.09162 

 
Diperoleh mean (rata-rata) data awa; pada 

rombel 6 adalah 44,125. 

Untuk uji normalitas data awal digunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov 

 
Table 2. Output Hasil Uji Normalitas Dengan SPSS 16.0 Data Awal Rombel 6 

Test Of Normality 
 Kolmogorov-Smirnovͣͣ

ͣͣ
 Shapiro-Wilk 

Statistic  Df Sig. Statistic df Sig. 

VAR00001 -165 40 .008 .956 40 .126 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Dari output diperoleh taraf signifikan 

0.008=8% lebih dari 5% maka disimpulkan 

data berdistribusi normal. 

Kegiatan perkuliahan diawali dengan  

a) Opening (pembuka).  

Proses opening sangat penting 

dilakukan untuk dapat menarik 

perhatian peserta didik sehingga 

mereka akan mau mengikuti proses 

belajar mengajar yang akan 

dilakukan. Dalam proses ini dapat 

dilakukan dengan teknik SSD 

(Showing Something Different) 

yaitu dengan menampilkan sesuatu 

yang berbeda. 

b) Ice breaking (menumbuhkan 

semangat) 

Dalam proses ini dilakukan dengan 

memberikan preview dan review, 

yaitu memberikan penjelasan 

kepada peserta didik terkait materi 

pelajaran yang sudah diajarkan dan 

memberikan umpan balik melalui 

kegiatan pretest untuk meninjau 

seberapa jauh peserta didik 

memahami materi pelajaran. 

c) Presentation (mengajarkan materi 

pelajaran) 

Dalam proses ini adalah mengajar 

materi sesuai dengan standar 

kompetensi yang telah ditentukan. 

Mengajar dengan cara singkat dan 

sederhana namun mudah dipahami 

d) Exercises and correction (latihan 

dan koreksi) 

Proses ini dilakukan dengan 

meminta peserta didik membuat 

kelompok belajar di dalam kelas, 

kemudian memberi latihan terkait 

materi yang baru diajarkan. Setiap 

peserta didik dalam kelompok 

harus aktif memecahkan masalah 

e) Students talk time (waktu berbicara 

peserta didik) 

Proses ini dilakukan dengan cara 

memperhatikan peserta didik yang 

sedang melakukan latihan (Tanya 

jawab dan menjelaskan) dalam 

kelompok belajar, namun tidak 

melakukan koreksi atas kesalahan-

kesalahan mereka. 
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f) Explanation conclusions and 

closing (kesimpulan penjelasan dan 

penutupan) 

Dalam proses ini dilakukan dengan 

memberi penjelasan kesimpulan 

yang lebih memahamkan peserta 

didik terkait materi yang diajarkan 

dan melakukan kegiatan postest. 

 Selama kegiatan pembelajaran dilakukan 

pengamatan terhadap jalannya pembelajaran 

dengan pendekatan penerapan manajemen 

beginning of effective teaching. Pengamatan 

dilakukan oleh anggota penelitisebanyak dua 

orang, satu orang mengamati pelaksanaan 

pembelajaran dengan pendekatan penerapan 

manajemen beginning of effective teaching dan 

yang lain mengamati kualitas pembelajaran. 

 

A. Pemahaman mahasiswa sebelum dan sesudah 

pembelajaran dengan Pendekatan Manajemen 

Beginning Of Effective Teaching 

Data kuantitatif yang dianalisis adalah tingkat 

pemahaman kontekstual mahasiswa. Tahap 

yang harus dilaksanakan untuk menganalisis 

dat adalah: 

a) Menguji normalits data 

Uji normalitas dilakukan pada hasil pretest 

dan hasil posttest berikut hasil uji 

normalitas dengan menggunakan software 

SPSS 16.00. 

Data hasil pretest : 
 

Tabel 3. Output Hasil Uji Normalitas dengan SPSS 16.0 Data Pretest 

Test of Normality 
 

  Kolmogorov-Smirnovͣͣ
ͣͣ
 Shapiro-Wilk 

Statistic  Df Sig. Statistic df Sig. 

VAR00001 .126 40 .108 .966 40 .272 

 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Dari table diperoleh signifikan untuk test 

Kolmogorov Smirnov 0,108=10,8% 

nilainya lebih dari 5 % sehingga dikatakan 

data hasil pretest berdistribusi normal 

Data hasilm posttest: 

 

 Kolmogorov-Smirnovͣͣ
ͣͣ
 Shapiro-Wilk 

Statistic  Df Sig. Statistic df Sig. 

VAR00001 .117 40 .181 .935 40 .024 

 

a. Lilliefors Significance Correction 
Dari table diperoleh nilai signifikan test 

Kolmogorov Smirnov adalah 0.181=18,1 

%, nilai ini melebihi 5% sehingga data 

hail posttest berdistribusi normal. 

 

b. Menguji adakah peningkatan tingkat 

pemahaman konseptual mahasiswa 

sesudah penerapan Pendekatan 

Manajemen Beginning Of Effective 

Teaching 

Uji beda ini menggunakan software 

SPSS 16.00, dengan paired samples 

correlations. Hipotesis yang diajukan 

adalah : 

Ho = rata-rata hasil pretest dan posttest 

adalah sama 

H1 = rata-rata hasil pretest dan posttest 

berbeda. 

Hasil uji hipotesis :
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Table 4. Output Hasil Uji Beda Data Pretest Dan Posttest dengan SPSS 16.00 

Paired Samples Test 

 Paired Differences T df Sig. (2-

tailed) Mean  Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

The difference 

Lower Upper 

Pair 1 Pretest-

Postes 

 

-3.97500E1 

 

18.22052 

 

2.88092 

 

-45.57720 

 

-33.92280 

 

-13.798 

 

39 

 

 

Nilai t dihitung sebesr -13,793 dengan sig 

0.000. Karena Sig. kurang dari 5% maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak, dan H1 

diterima. Artinya ada perbedaan rata-rata hasil 

pretest dan rata-rata hasil posttest. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada 

peningkatan pemahaman mahasiswa sebelum 

pembelajaran dengan Pendekatan Manajemen 

Beginning Of Effective Teaching  dan sesudah 

menggunakan Pendekatan Manajemen 

Beginning Of Effective Teaching 
 

5. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan 

beberapa hal terkait dengan penerapan 

pendekatan Manajemen Beginning Of Effective 

Teaching dalam pembelajar Pendidikan 

Kewarganegaraan di PGSD UNNES, yaitu : 

1) Pelaksanaan pembelajaran dengan 

pendekatan Manajemen Beginning Of 

Effective Teaching  dilaksanakan dengan 

langkah-langkah pembelajaran (a). 

Opening (pembuka), (b). Ice breaking 

(menumbuhkan semangat), (c). 

Presentation (mengajarkan materi 

pelajaran), (d). Exercises and correction 

(latihan dan koreksi), €. Students talk time 

(waktu berbicara peserta didik), (f). 

Explanation conclusions and closing 

(kesimpulan penjelasan dan penutupan). 

2) Penerapan pendekatan Manajemen 

Beginning Of Effective Teaching dapat 

meningkatkan pemahaman bagi 

mahasiswa PGSD UNNES, ditunjukkan 

dengan peningktan hasil belajar dari 

pretest (sebelum pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan Manajemen 

Beginning Of Effective Teaching ) 

mencapai rata-rata 35,0 menjadi hasil 

belajar dari posttest (sesudah 

pembelajaran dengan menggunakan 

Manajemen Beginning Of Effective 

Teaching ) mencapai rata-rata 74,6. 
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ABSTRAK 

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui alternatif pemecahan masalah yang tepat dalam pembelajaran di 

kelas menggunakan model pembelajaran Tipe Group Investigasi; Memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan 

model pembelajaran Tipe Group Investigasi. Analisis data pada hasil belajar peserta didik dalam tema ” Memahami 

Kebebasan Berorganisasi”   menggunakan deskriptif komparatif yang dilanjutkan dengan refleksi. Dalam penelitian ini 

menggunakan dua siklus tiap siklus terdiri atas dua pertemuan. Nilai hasil belajar siswa  dirujuk pada KKM yang telah 

ditetapkan. Peneliti juga membandingkan nilai terendah, tertinggi, rata – rata atau interval pada setiap tahapan. Hasil belajar 

yang dibandingkan adalah nilai kondisi awal, nilai siklus 1, dan nilai siklus 2 yaitu dengan membandingkan data nilai tema 

“Memahami Kebebasan Berorganisasi” pada nilai  kondisi awal,  dibandingkan dengan data nilai pada siklus 1,   

membandingkan nilai pada siklus 1  dibandingkan dengan data nilai siklus 2. Selanjutnya adalah membandingkan pada 

kondisi awal dibandingkan dengan data data  pada siklus 2. Model pembelajaran Group Investigasi dapat meningkatkan hasil 

belajar bagi siwa kelas 5 SD Negeri 2 Sumberdalem. Peningkatan mutu pembelajaran ini dibuktikan dengan meningkatnya 

hasil belajar yang berupa nilai dari kondisi awal ke siklus 1, siklus 1 ke siklus 2, dan kondisi awal ke siklus 2 juga 

mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkann bahwa nilai terendah pada kondisi awal  diperoleh 

40, pada siklus 1 meningkat menjadi 47,5, selanjutnya  pada siklus 2 nilai terendah meningkat menjadi 60. Nilai tertinggi 

pada kondisi awal diperoleh 80, pada siklus 1 didapat 87,5, selanjutnya pada siklus 2 nilai tertinggi meningkat menjadi 95. 

Nilai rata – rata kelas juga memiliki kecenderungan peningkatan. Pada kondisi awal rata – rata nilai berkisar pada 56,82, 

pada siklus 1 perolehan nilai rata – rata berkisar pada 68,52, sedangkan pada siklus 2 perolehan nilai rata – rata meningkat 

menjadi 75,20. Interval nilai pada kondisi awal 40 dan tidak mengalami perubahan pada siklus 1, hanya pada siklus 2 

mengalami penurunan yaitu menjadi 30. Selanjutnya pada tingkat prosentasi ketercapaian KKM, mengalami peningkatan 

dari kondisi awal ke setiap siklus. Pada kondisi awal prosentasi ketercapaian KKM berada pada angka 31%, pada siklus 1 

berkisar pada angka 50%, sedangkan pada siklus ketercapaian KKM meningkat sangat signifikan menjadi 95%. 

 

Kata Kunci: Tipe Group Investigasi, pembelajaran, hasil belajar meningkat 

 

1. PENDAHULUAN  
 

Pembelajaran  di kelas 5 SD Negeri 2 

Sumberdalem belum menghasilkan output, belum 

menghasilkan outcome seperti yang  diharapkan. 

Nilai terendah pada tema tersebut adalah 40, nilai 

tertinggi pada angka 80, interval 40, dan nilai rata – 

rata 56,82. Ketercapaian KKM pada angka 31 %. 

Proses Belajar Mengajar masih berlangsung dengan 

cara  konvensional. Guru belum berinisiasi dalam 

melakukan pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan materi yang diajarkan. Guru masih 

menduduki posisi sentral dalam mengajar.  

Dalam proses pembelajaran guru berperan 

dominan, tidak memberikan peluang pada peserta 

didik untuk ambil bagian dalam pembelajaran. 

Peserta didik  diperlakukan sebagai obyek dan 

bukan dan sebagai penerima informasi.  

Sesungguhnya peserta didik memiliki kebebasan 

untuk mengetahui, sesuai dengan ketertarikannya 

ikut aktif bertindak (action) dalam proses 

pembelajaran. Peserta didik memiliki kebebasan 

untuk menjadi diri sendiri (to be oneself). Yang 

terjadi peserta didik dalam pembelajaran 

kehilangan haknya untuk memperoleh apa yang 

diinginkan karena guru tidak memberi peluang 

kepada peserta didik. Guru sebagai pengajar justru 

menempatkan diri sebagai actor yang menguasai 

jalannya proses pembelajaran yang menentukan 

segala sesuatunya. Akibatnya proses yang secara 

alami bisa terjadi pada siswa belajar untuk tahu, 

belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi diri 

sendiri dan bekerja  bersama, tidak terjadi dalam 

proses pembelajaran ini.  

Peserta didik diharapkan  terbantu dalam 

memperbaiki ketrampilan – ketrampilan dan proses 

– proses kognitif apabila pembelajaran berjalan 

dengan optimal; peserta didik berkesempatan 

dalam penguatan pengetahuan dan ingatan; peserta 

didik dapat berkembang dengan cepat dan sesuai 

dengan kecepatannya sendiri; peserta didik mampu 

mengerahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan 

melibatkan akalnya dan motivasinya sendiri; siswa 

senang dalam belajar karena tumbuhnya rasa 
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menyelidiki dan berhasil; peserta didik 

memperkuat konsep dirinya karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya; 

peserta didik  bebas dari skeptisme karana 

mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu 

atau pasti peserta didik mengerti konsep atau ide – 

ide yang baik; membantu dan mengembangkan 

ingatan dan transfer kepada situasi proses belajar 

yang baru; siswa berfikir dan bekerja atas inisiatif 

sendiri. Sedangkan yang diharapkan terjadi pada 

guru dalam proses pembelajaran yang optimal 

dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah guru 

mampu menemukan model pembelajaran yang bisa 

mendorong peserta didik berpikir dan bekerja keras 

atas inisiatif sendiri; berpikir intuisi dan 

merumuskan hipotesis sendiri; memberikan 

keputusan yang bersifat intrinsik; membuat situasi 

proses belajar menjadi terangsang; proses belajar 

meliputi sesama aspeknya peserta didik menuju 

pada pembentukan manusia  seutuhnya; 

meningkatkan penghargaan pada peserta didik; 

kemungkinan peserta didik belajar dengan 

memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar; serta 

dapat mengembangkan bakat dan kecakapan 

individu.  

Masalah utama proses pembelajaran 

belum optimal adalah pada guru itu sendiri. Yaitu 

belum menguasai metode dan model pembelajaran 

yang tepat pada mengajarnya.Guru dalam mengajar 

masih menggunakan metode konvensional yaitu: 1. 

Guru belum menggunakan pendekatan yang tepat 

pada penyajian pembelajarannya; 2. Guru belum 

menggunakan metode pembelajaran yang dapat 

meghantarkan siswa menuju pembelajaran yang 

ideal; 3. Guru belum memiliki strategi yang 

memadai dalam menyelenggarakan PBM yang 

berpihak pada anak; 4. Guru belum memiliki 

pengetahuan penuh mengenai pemilihan model 

pembelajaran yang akurat sesuai dengan kebutuhan 

anak yang sejalan dengan kondisi situasi yang 

terjadi; 5. Belum dimiliki teknik dan prosedur 

pembelajaran sewaktu guru mengajar.  

Penulis perlu membatasi masalah sehingga 

pemecahan masalah bisa tepat. Adapun 

pembahasan masalah dalam tulisan ini adalah 

hanya dibatasi pada belum diterapkannya model 

pembelajaran yang tepat oleh guru pada waktu 

mengajar di dalam kelas. Model pembelajaran yang 

ditawarkan untuk mengatasi adalah Group 

Investigasi.  

Group Investigasi adalah merupakan 

model pembelajaran kooperatif learning. 

Kooperatif learning adalah model pembelajaran 

bersama-sama dalam suatu kelompok dengan 

jumlah anggota antara tiga sampai lima orang 

siswa. Para anggota bekerja sama dan saling 

membantu dalam menyelesaikan tugas yang telah 

diberikan guru. Model kooperatif learning meliputi 

tiga konsep yaitu (1) Pengakuan kelompok ( team 

recognition);(2) Tanggung jawab individu;dan(3) 

Keseimbangan peluang untuk meraih sukses 

bersama. Sedangkan menurut Johnson, model 

kooperatif learning terdapat lima prinsip dasar 

terdiri:(1) Menumbuhkan semangat saling 

ketergantungan;(2) Tanggung jawab individual;(3) 

Bekerja dalam kelompok (group processing);(4) 

Tumbuh kecakapan social dan bekerjasama; dan (5) 

Terjadi interaksi antar anggota secara langsung. 

Aktifitas belajar dengan  permainan yang dirancang 

dalam pembelajaran Kooperatif Learning model  

Group Investigasi memungkinkan siswa dapat 

belajar lebih rileks disamping menumbuhkan 

tanggung jawab, kerja sama, persaingan sehat, dan 

keterlibatan belajar. Karakteristik pembelajaran 

Kooperative Learning model Group Investigasi 

memunculkan adanya kelompok  dan kerja sama 

dalam belajar, disamping itu terdapat persaingan 

antar individu dalam kelompok  maupun antar 

kelompok. Tujuan pembelajaran idealnya memuat 

A (audience) yakni peserta didik; B (behavior) 

yakni kemampuan yang akan dicapai 

(membedakan, menjelaskan); C (condition) yakni 

kondisi atau kegiatan yang akan dilakukan peserta 

didik (membaca teks, mengamati gambar, diskusi 

dll) D (degree) tingkatan (dengan benar, sesuai 

prosedur, dengan santun, percaya diri dll).   

Langkah-langkah dalam pembelajaran 

kooperatif learning  Group Investigasi sebagai 

berikut: 1. Kelompokkan siswa dengan masing-

masing kelompok terdiri dari tiga sampai dengan 

lima orang. Anggota-anggota kelompok dibuat 

heterogen meliputi karakteristik kecerdasan, 

kemampuan awal, motivasi belajar, jenis kelamin, 

atupun latar belakang etnis yang berbeda; 2. 

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan presentasi 

guru dalam menjelaskan pelajaran berupa paparan 

masalah, pemberian data, pemberian contoh. 

Tujuan peresentasi adalah untuk mengenalkan 

konsep dan mendorong rasa ingin tahu siswa; 3. 

Pemahaman konsep dilakukan dengan cara siswa 

diberi tugas-tugas kelompok. Mereka boleh 

mengerjakan tugas-tugas tersebut secara serentak 

atau saling bergantian menanyakan kepada 

temannya yang lain atau mendiskusikan masalah 

dalam kelompok atau apa saja untuk menguasai 

materi pelajaran tersebut. Para siswa tidak hanya 

dituntut untuk mengisi lembar jawaban tetapi juga 

untuk mempelajari konsepnya; . Setelah itu guru 

memberikan pernghargaan kepada kelompok yang 

terbaik prestasinya atau yang telah memenuhi 

kriteria tertentu mendapat penghargaan. 

Akhirnya, karya tulis yang berisikan 

tentang tindakan  mengatasi masalah mengenai 

bagaimana menyelenggarakan pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara langsung dalam proses 

pembelajaran ini, diberi  judul sebagai berikut: 

“PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

COOPERATIF LEARNING DENGAN TIPE 

GROUP INVESTIGASI UNTUK 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PKn  
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TENTANG  “.MEMAHAMI KEBEBASAN 

BERORGANISASI”  BAGI  SISWA KELAS 5 

SEMESTER 2 SD NEGERI 2 

SUMBERDALEM, KECAMATAN KERTEK, 

KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 

PELAJARAN 2016/2017”. 

 
2. METODOLOGI PENELITIAN 

Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, 

mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan 

April 2017. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 

hari-hari efektif sesuai dengan  jadwal jam 

pembelajaran  di SD Negeri  2 Sumberdalem.   

Tehnik dan Alat Pengumpulan Data  

Tekhnik Pengumpulan data  

Tehnik pengumpuna data dengan 

menggunakan dokumentasi, yaitu berupa nilai hasil 

belajar siswa kelas 5 SD Negeri 2 Sumberdalem 

pada kondisi awal. Melakasanakan tes ulangan 

tertulis  pada siklus 1  Pertemuan 1 dan Pertemuan 

2 serta  siklus 2  pertemuan 1 dan pertemuan 2.  

Alat pengumpulan data  

Alat pengumpulan data berupa dokumen 

nilai berupa data hasil belajar pada proses 

pembelajaran sebelum menerapkan model 

pembelajaran Group Investigasi  sebagai kondisi 

awal. Butir soal test tertulis yang terdiri atas 10 

butir soal  pada siklus 1 pertemuan 1 dan 

pertemuan 2,  siklus 2. Pertemuan 1 dan pertemuan 

2 

Analisis Data 

Analisis Data pada hasil belajar peserta 

didik dalam tema “Memahami Kebebasan 

Berorganisasi” adalah menggunakan deskriptif 

komparatif yang dilanjutkan dengan refleksi. 

Dalam penelitian ini menggunakan dua siklus. 

Nilai sebagai hasil belajar siswa akan dirujuk pada 

KKM yang telah ditetapkan. Selain dengan 

merujuk apakah nilai  memenuhi syarat 

ketercapaian KKM atau tidak, peneliti juga 

membandingkan nilai terendah, tertinggi, rata – rata 

atau interval pada setiap tahapan. Hasil belajar 

yang dibandingkan adalah nilai kondisi awal, nilai 

siklus 1, dan nilai siklus 2 yaitu dengan 

membandingkan data nilai tema Memahami 

Kebebsan Berorganisasi pada nilai  kondisi awal,  

dibandingkan dengan data nilai tema KD 3.1: 

“Mendiskripsikan Pengertian Kebebasan 

Berorganisasi” pada siklus 1,   membandingkan 

nilai siklus 1  yang merupakan akumulasi  nilai dari 

pertemuan 1 dan pertemuan 2, dibandingkan 

dengan data nilai tema KD 3.2 “Menyebutkan 

Contoh Kebebasan Berorganisasi di Lingkungan 

Sekolah dan Masyarakat” pada siklus 2  yang 

merupakan rerata dari akumulasi nilai pertemuan 1 

dan pertemuan 2 pada siklus 2. Selanjutnya  masih 

berkaitan dengan nilai tema : “Memahami 

Kebebasan Berorganisasi”  adalah membandingkan 

pada kondisi awal dibandingkan dengan data data 

nilai tema ” Menyebutkan Contoh Kebebasan 

Berorganisasi di Lingkungan Sekolah dan 

Masyarakat”  pada siklus 2.  Langkah berikutnya 

membuat simpulan berdasarkan deskriptif 

komparatif, memberi ulasan dan menentukan 

tindak lanjut.  

Indikator Kinerja 

Hasil belajar/nilai tema “Memahami Kebebasan 

Berorganisasi”  pada kondisi awal sangat rendah 

ditargetkan rata – rata hasil nilai tema “Memahami 

Kebebasan Berorganisasi”  pada kondisi akhir 

meningkat 5% dari kondisi sebelumnya. 

Prosedur Tindakan Penelitian  

Metode dalam penelitian kelas  ini 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas. 

Pada pra siklus belum diterapkan Model 

Pembelajaran Cooperative Learning dengan tipe 

Group Investigasi,   siklus 1 dan siklus 2 

pengajaran tema : “Memahami Kebebasan 

Berorganisasi” sudah menggunakan model 

pembelajaran  Cooperative Learning dengan tipe 

Group Investigasi. 

Tindakan dalam penelitian ini terbagi atas 

dua siklus. yang masing – masing siklus terdapat 2 

kali pertemuan. Pelaksanaan pembelajaran pada 

kondisi pra siklus belum terencana dan belum 

dipersiapkan secara matang. Sedangkan 

pelaksanaan proses  pembelajaran dalam setiap 

siklus dilakukan  dengan sangat cermat,  terencana.    

Tindakan dalam tiap siklus ini dilakukan melalui 

empat tahapan yaitu sebagai berikut: 1. Menyusun 

perencanaan tindakan (planing); 2. Melaksanakan 

tindakan sesuai yang direncanakan (acting); 3. 

Mengamati tindakan yang telah dilaksanakan 

(observing); 4. Menganalisis dengan deskriptif 

komparatif (refelction).  

Siklus I terdiri atas perencanaan 

(planning), yang terdiri atas kegiatan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); satu 

RRP diberi alokasi waktu dengan dua kali tatap 

muka (pertemuan), penyiapan skenario 

pembelajaran (untuk 2 Kali pertemuan). 

Pelaksanaan (acting), terdiri atas kegiatan: 

pelaksanaan program pembelajaran sesuai dengan 

jadwal, dengan dua kali pertemuan; proses 

pembelajaran dengan menerapkan pembelajran 

kooperatif learning  pada kompetensi dasar 3.1 

Mendiskripsikan pengertian kebebasan 

berorganisasi, secara klasikal menjelaskan strategi 

dalam pembelajaran kooperatif learning model 

Group Investigasi  dilengkapi lembar kerja siswa, 

memodelkan strategi dan langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif learning model Group 

Investigasi, mengadakan observasi tentang proses 

pembelajaran,  mengadakan tes tertulis, pada 

pertemuan 1 siklus 1 dan pertemuan 2 siklus 1. 

Penilaian hasil tes tertulis pertemuan 1 dan 

pertemuan siklus 2. Pengamatan (observing) pada 
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pertemuan 1 dan pertemuan 2 siklus 1, yaitu 

mengamati proses pembelajaran dan menilai hasil 

tes sehingga diketahui hasilnya. Atas dasar hasil 

tersebut digunakan untuk merencanakan tindak 

lanjut pada siklus berikutnya. Refleksi (reflecting), 

yaitu menyimpulkan pelaksanaan hasil tindakan 

pada siklus I yang merupakan hasil bagi atau rerata 

dari akumulasi nilai pertemuan 1 dan 2 siklus 1. 

Siklus II juga terdiri atas Perencanaan 

(planning), yang mencakup kegiatan: penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); satu 

RRP diberi alokasi waktu dengan dua kali tatap 

muka (pertemuan).  Penyiapan skenario 

pembelajaran pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 

siklus 2. Pelaksanaan (acting), terdiri atas kegiatan: 

pelaksanaan program pembelajaran sesuai dengan 

jadwal, pembelajaran kooperatif learning model 

Group Investigasi   pada kompetensi dasar 3.2 

Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan 

sekolah dan masyarakat, siswa untuk menerapkan 

strategi pembelajaran kooperatif learning model 

Group Investigasi, diikuti kegiatan kuis, 

mengadakan observasi tentang proses 

pembelajaran, baik pada pertemuan 1 dan 

pertemuan 2 pada siklus 2. Mengadakan tes tertulis 

baik pertemuan 1 dan 2 pada siklus 2, penilaian 

hasil tes tertulis baik pertemuan 1 dan 2 pada siklus 

2. Pengamatan (observing), yaitu mengamati proses 

pembelajaran dan menilai hasil tes serta hasil 

praktek sehingga diketahui hasilnya, 

Refleksi (reflecting), yaitu menyimpulkan 

pelaksanaan hasil tindakan pada siklus II 

 

3. HASIL PEMBAHASAN  

Pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2 dalam 

penelitian di kelas 5 semester 2 SD Negeri 2 

Sumberdalem  ini sungguh – sungguh menerapkan 

model pembelajaran Group Investigasi dengan 

harapan dapat menjawab pertanyaan masalah pada 

Bab 1, dan diharapkan mutu pembelajaran pada 

PBM dapat semakin berkualitas. Langkah 

persiapan model pembelajaran cooperative 

learning dengan tipe Group Investigasi yang 

dilakukan peneliti pada siklus 1 dan 2 dilakukan 

secara konsisten bahkan semakin dioptimalkan dari 

siklus ke siklus. Adapun langkah - langkahnya 

adalah sebagai berikut: a. Mengelompokkan  siswa 

dengan masing-masing kelompok terdiri dari tiga 

sampai dengan lima orang. Anggota-anggota 

kelompok dibuat heterogen meliputi karakteristik 

kecerdasan, kemampuan awal, motivasi belajar, 

jenis kelamin, atupun latar belakang etnis yang 

berbeda; b. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan 

presentasi guru dalam menjelaskan pelajaran 

berupa paparan masalah, pemberian data, 

pemberian contoh. Tujuan peresentasi adalah untuk 

mengenalkan konsep dan mendorong rasa ingin 

tahu siswa; c. Pemahaman konsep dilakukan 

dengan cara siswa diberi tugas-tugas kelompok. 

Mereka boleh mengerjakan tugas-tugas tersebut 

secara serentak atau saling bergantian menanyakan 

kepada temannya yang lain atau mendiskusikan 

masalah dalam kelompok atau apa saja untuk 

menguasai materi pelajaran tersebut. Para siswa 

tidak hanya dituntut untuk mengisi lembar jawaban 

tetapi juga untuk mempelajari konsepnya; d. Siswa 

memainkan pertandingan-pertandingan akademik 

dalam turnament. Pertandingan individual ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaaan 

siswa terhadap suatu konsep dengan cara siswa 

diberikan soal yang dapat diselesaikan dengan cara 

menerapkan konsep yang dimiliki sebelumnya. 

Poin ini selanjutnya dijumlahkan untuk membentuk 

skor kelompok. Setelah itu guru memberikan 

pernghargaan kepada kelompok yang terbaik 

prestasinya atau yang telah memenuhi kriteria 

tertentu mendapat penghargaana.Model 

pembelajaran ini menggunakan strategi yang 

Strategi yang berupa PAKEM, pemecahan 

masalah, berbasis manusia, pembelajaran harus 

menghasilkan produk, mencari serta 

menemukan. Guru berperan sebagai pembimbing 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar secara aktif, sebagaimana  guru harus 

dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan 

belajar siswa sesuai dengan tujuan.  Kondisi seperti 

ini ingin merubah kegiatan belajar mengajar yang 

“teacher oriented” menjadi “student oriented”.  

Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

menjadi seorang problem solver, 

seorang scientis, historian, atau ahli matematika. 

Bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, 

tetapi siswa dituntut untuk melakukan berbagai 

kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, 

mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, 

mereorganisasikan bahan serta membuat 

kesimpulan-kesimpulan.   

Ternyata model pembelajaran cooperative 

learning dengan tipe Group Investigasi dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dengan 

sangat efektif yitu: 1  Membantu siswa untuk 

memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-

keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha 

penemuan merupakan kunci dalam proses ini, 

seseorang tergantung bagaimana cara belajarnya; 2 

Pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini 

sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan 

pengertian, ingatan dan transfer; 3 Menimbulkan 

rasa senang pada siswa, karena tumbuhnya rasa 

menyelidiki dan berhasil dalam permainan yang 

kompetitif dan positif serta menyenangkan; 4. 

Model pembelajaran cooperative learning dengan 

tipe Group Investigasi ini dapat membantu siswa 

memperkuat konsep dirinya, karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya; 5. 

Berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama 

aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan 

gurupun dapat bertindak sebagai siswa, dan sebagai 
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peneliti di dalam situasi diskusi; 6. Membantu 

siswa menghilangkan skeptisme (keragu-raguan) 

karena mengarah pada  kebenaran yang final dan 

tertentu atau pasti; Siswa akan mengerti konsep 

dasar dan ide-ide lebih baik; 7. Membantu dan 

mengembangkan ingatan dan transfer kepada 

situasi proses belajar  yang baru; 8. Mendorong 

siswa berfikir dan bekerja dengan cooperatif ; 9. 

Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik; 

Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang; 10.  

Proses belajar meliputi sesama aspeknya siswa 

menuju pada pembentukan manusia  seutuhnya; 11. 

Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa;  

12. Kemungkinan siswa belajar dengan 

memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar; 13. 

Dapat mengembangkan bakat dan kecakapan 

individu yang mengarah pada kerja tim.. 

Model pembelajaran cooperative learning 

dengan tipe Group Investigasi lebih cocok untuk 

mengembangkan pemahaman, sedangkan 

mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan 

emosi secara keseluruhan kurang mendapat 

perhatian. Model pembelajaran cooperative 

learning dengan tipe Group Investigasi tidak 

menyediakan kesempatan-kesempatan untuk 

berfikir yang akan ditemukan oleh siswa karena 

telah dipilih terlebih dahulu oleh guru. Namun 

asumsi tidak selamanya benar, sebab jika dicermati 

pada semua tahapan tindakan penerapan  model 

pembelajaran cooperative learning dengan tipe 

Group Investigasi pada siklus 1 dan siklus 2,  

pembelajaran berlangsung dengan baik , yaitu 

ditunjukkan  oleh  hasil belajar siswa yang 

cenderung meningkat,  baik  yang dilihat dari nilai 

tiap individu siswa, nilai terendah tertinggi di kelas, 

nilai rerata yang dicapai, interval nilai, dan 

ketercapaian KKM pada setiap individu siswa di 

kelas. Peningkatan mutu pembelajaran yang 

dibuktikan dengan hasil belajar siswa yang 

ditunjukkan pada siklus 1 dan 2  dapat dilihat pada 

Tabel 4.9

 
Tabel 4.9 Data perolehan nilai kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2. 

 

No Kode Siswa 
Perolehan Nilai 

Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2 

1 X1 40 82,5 82,5 

2 X2 80 57,5 80 

3 X3 70 67,5 90 

4 X4 45 87,5 82,5 

5 X5 50 47,5 72,5 

6 X6 55 57,5 67,5 

7 X7 60 72,5 75 

8 X8 45 63 72,5 

9 X9 50 75,5 80 

10 X10 45 59 65 

11 X11 70 78,5 70 

12 X12 45 62,5 70 

13 X13 70 75 70 

14 X14 70 75 75 

15 X15 45 56 71,5 

16 X16 55 70 84 

17 X17 75 87,5 85 

18 X18 70 79,5 87,5 

19 X19 45 59,5 80 

20 X20 50 59 72,5 

21 X21 55 65 72,5 

22 X22 60 70 75 

Jumlah 1250 1507,5 1654,5 

Nilai Terendah 40 47,5 65 

Nilai Tertinggi 80 87,5 90 

Rata - rata  56,82 68,52 75,20 

Interval 40 40 30 

Prosentase ketercapaian  31 50 95 

    

Terlihat dengan sangat jelas perolehan 

nilai dari kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2,  

bahwa nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata – 

rata, dan ketercapain KKM mengalami 

peningkatan. Nilai terendah pada kondisi awal  

diperoleh 40, pada siklus 1 meningkat menjadi 

47,5, selanjutnya  pada siklus 2 nilai terendah 

meningkat menjadi 65. Nilai tertinggi pada kondisi 
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awal diperoleh 80, pada siklus 1 didapat 87,5, 

selanjutnya pada siklus 2 nilai tertinggi meningkat 

menjadi 90. Nilai rata – rata kelas juga memiliki 

kecenderungan peningkatan. Pada kondisi awal rata 

– rata nilai berkisar pada 56,82, pada siklus 1 

perolehan nilai rata – rata berkisar pada 68,52, 

perolehan nilai rata – rata meningkat menjadi  

75,20. Interval nilai pada kondisi awal ke siklus 1 

sama yaitu 40, kemudian dari siklus 1 ke siklus 2 

mengalami penurunan yaitu dari 40 turun menjadi 

30, namun turun naiknya interval nilai ini tidak 

mempengaruhi tingkat reliabilitas peningkatan. 

Selanjutnya pada tingkat prosentasi ketercapaian 

KKM, mengalami peningkatan dari kondisi awal ke 

setiap siklus. Pada kondisi awal prosentasi 

ketercapaian KKM berada pada angka 31%, pada 

siklus 1 berkisar pada angka 50%, sedangkan pada 

siklus 2 ketercapaian KKM meningkat sangat 

signifikan menjadi 95%. Lebih jelas peningkatan 

hasil belajar dari kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2 

dapat dicermati melalui diagram perbandingan 

pada Gambar 4.6. 

  

 

Gambar 4.6 Diagram Perbandingan Kondis Awal, Siklus 1, dan Siklus 2 

Berangkat dari hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran 

cooperative learning dengan tipe Group Investigasi 

sangat bermakna, dan perlu banyak diterapkan 

dalam setiap pembelajaran sesuai dengan situasi 

dan kondisi, materi yang diajarkan. Guru sangat 

perlu menguasai model pembelajaran ini sehingga 

mampu menerapkan pada pembelajaran di 

kelasnya. Jika model pembelajaran cooperative 

learning dengan tipe Group Investigasi ini benar – 

benar diterapkan dengan tepat, maka dipastikan 

mutu dan kualitas pembelajaran ini akan semakin 

berbobot dan berdampak bagi peningkatan kualitas  

 

4. SIMPULAN 
 

Berdasarkan kajian teoritis sebagai 

jawaban pada pertanyaan yang bersifat  teoritis 

sebagaimana yang ada pada pertanyaan rumusan 

masalah dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran cooperative learning dengan tipe 

Group Investigasi dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa SD Negeri 2 Sumberdalem. Peningkatan 

hasil belajar ini juga didukung dengan bukti 

empiris yang didapatkan dari hasil tindakan dari 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 

2 seperti yang di bahas bada metode penelitian dan 

pengolahan data dan hasil penelitian. Secara rinci  

dapat diambil kesimpulan bahwa pertanyaan pada 

rumusan masalah mendapat jawaban  sebagai 

berikut: Hasil dari tindakan penelitian yang 

dilakukan oleh guru sebagai peneliti membuktikan 

bahwa model pembelajaran cooperative learning 

dengan tipe Group Investigasi benar – benar dapat 

diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran ini disesuaikan 

dengan kondisi dan situasi pembelajaran berkaitan 

dengan materi apa yang sedang diajarkan. Model 

pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dan guru sama – sama aktif 

dalam mengeksplorasi pembelajaran yang berguna 

bagi pemahaman siswa dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Model pembelajaran cooperative 

learning dengan tipe Group Investigasi benar – 

benar dapat meningkatkan hasil belajarbagi siwa 

SD Negeri 2 Sumberdalem  kelas 5 pada tema : 

“Menjelaskan dan menjaga serta pentingnya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Peningkatan mutu pembelajaran ini dibuktikan 

dengan meningkatnya hasil belajar yang berupa 

nilai dari kondisi awal ke siklus 1, siklus 1 ke 

siklus 2, dan kondisi awal ke siklus 2 juga 

mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil 

penelitian menunjukkann bahwa Nilai terendah 

pada kondisi awal  diperoleh 40, pada siklus 1 

meningkat menjadi 47,5, selanjutnya  pada siklus 2 

nilai terendah meningkat menjadi 65. Nilai 

tertinggi pada kondisi awal diperoleh 80, pada 

siklus 1 didapat nilai tertinggi 87,5, selanjutnya 

pada siklus 2 nilai tertinggi meningkat menjadi 90. 

Nilai rata – rata kelas juga memiliki kecenderungan 

peningkatan. Pada kondisi awal rata – rata nilai 

berkisar pada 56,82, pada siklus 1 perolehan nilai 

rata – rata berkisar pada 68,52, perolehan nilai rata 

– rata pada siklus 2 meningkat menjadi 75,20. 

Interval nilai pada kondisi awal sama dengan nilai 
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interval pada siklus 1, kemudian dari siklus 1 ke 

siklus 2 mengalami penurunan yaitu dari 40 turun 

menjadi 30, namun turun naiknya interval nilai ini 

tidak mempengaruhi tingkat reliabilitas 

peningkatan. Selanjutnya pada tingkat prosentasi 

ketercapaian KKM, mengalami peningkatan dari 

kondisi awal ke setiap siklus. Pada kondisi awal 

prosentasi ketercapaian KKM berada pada angka 

31%, pada siklus 1 berkisar pada angka 50%, 

sedangkan pada siklus ketercapaian KKM 

meningkat sangat signifikan menjadi 95%. 

Saran dan Rekomendasi 

Dari   kesimpulan sebagai jawaban yang 

bersifat teoritis dan empiris dari  rumusan masalah , 

penulis menyampaikan beberapa rekomendasi yang 

bisa dipertimbangkan dalam rangka meingkatkan 

hasil  belajar yaitu: Penerapan model pembelajaran 

cooperative learning dengan tipe Group Investigasi 

pada pembelajaran  sangat diperlukan, agar hasil 

belajar mengalami peningkatan dan lebih 

bermakna. Semua unsur pimpinan pada  lembaga 

pendidikan  hendaknya senantiasa memberikan 

motivasi kepada semua guru agar meningkatkan 

kemampuan mengajarnya dengan menerapkan 

model pembelajaran yang tepat.  
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ABSTRACT 

 

Membaca permulaan diperlukan supaya siswa di kelas rendah mampu memahami dan mengucapkan tulisan dengan lafal dan 

intonasi yang jelas. Anak-anak perlu diajarkan membaca permulaan dengan baik karena  keberhasilan anak dalam belajar 

sangat dipengaruhi oleh pemahamannya dalam membaca. Siswa akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan 

memahami informasi yang disajikan. Akibatnya, dia akan lamban dalam belajar jika dibandingkan dengan siswa-siswa yang 

tidak mengalami kesulitan dalam membaca. Berdasarkan analisa pustaka dan dokumen,  pembelajaran membaca permulaan 

mengalami banyak permasalahan diantaranya adalah siswa kurang tertarik ataupun minim media pembelajaran yang 

digunakan. Maka dari itu, dalam artikel ini akan disajikan berbagai media pembelajaran yang mampu meningkatkan 

kemampuan membaca permulaan anak usia sekolah dasar, diantaranya adalah  media big book, kalender cerita, kartu kata, 

buku cerita bergambar, gambar dan media aplikasi android. Beberapa media tersebut akan dianalisa kekurangan maupun 

kelebihan sesuai dengan metode content analysis document. Penulisan artikel ini diharapkan bisa menjadi referensi 

penggunaan media pembelajaran membaca permulaan yang tepat bagi anak usia sekolah dasar sehingga anak memiliki 

kompetensi membaca yang baik. 

 

Keywords: Anak, Membaca Permulaan, Media Pembelajaran. 
 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang 
penting dalam meningkatkan kemampuan suatu 
bangsa karena pendidikan dapat menciptakan sumber 
daya manusia yang lebih baik serta berwawasan luas. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 
ayat (I) menyebutkan bahwa pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan memiliki 
pengaruh yang tinggi terhadap  perkembangan 
intelektual, spiritual, emosional dan sosial anak. Oleh 
karena itu, pendidikan telah diberikan semenjak dini 
melalui lembaga PAUD ataupun SD. Hal ini 
didasarkan oleh kemampuan atau keterampilan yang 
mesti dikuasai anak semenjak kecil.  

Salah satunya adalah literasi.  Secara sederhana, 
literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan 
membaca dan menulis (K, Naibaho, 2007) . Literasi 
adalah kemampuan berbahasa seseorang (menyimak, 
berbicara, membaca dan menulis) untuk 
berkomunikasi dengan cara yang berbeda sesuai 
dengan tujuannya (USAID, 2014).  Kita 

mengenalnya dengan melek aksara atau 
keberaksaraan. Dengan kemampuan literasi maka 
seseorang akan mampu mengelola informasi dengan 
baik. Contohnya dengan membaca, yang memiliki 
sifat reseptif, dimana hakekat membaca yaitu 
menerima informasi yang berisi pengetahuan dan 
pengalaman baru. Beberapa manfaat yang 
memungkinkan akan didapatkan siswa dengan 
membaca adalah (Irdawati, 2015): 
a. Pengetahuan dasar yang dapat digunakan sebagai 

dasar mendengarkan bahasa Indonesia; 
b. Pengetahuan dasar untuk bercakap-cakap dalam 

bahasa Indonesia; 
c. Pengetahuan dasar untuk membaca bahasa 

Indonesia; 
d. Pengetahuan dasar untuk menulis bahasa 

Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa membaca 
permulaan adalah hal yang sangat penting. Jelas 
bahwa membaca permulaan itu sangat penting 
dan mutlak ada dalam kurikulum sekolah dasar. 
Selain beberapa manfaat tersebut, membaca, 

khususnya adalah membaca permulaan memiliki 
pengaruh terhadap prestasi siswa. Hal ini senada 
dengan  studi Espin and Deno (1993) yang 
menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 
kemampuan dasar membaca dengan prestasi 
akademik. Studi ini melibatkan 121 siswa di 
Pedesaan Mid-Western, Amerika. Dari studi 
tersebut, juga diketahui bahwa siswa yang kesulitan 
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dalam  menguraikan teks  akan kesusahan dalam 
meraih prestasi di seluruh pembelajaran. Selain itu, 
Micheal Owusu-Acheaw (2014) juga menyatakan hal 
yang sama pada penelitian yang telah dia lakukan di 
Koforidua Polytechnic, Koforidua, Ghana bahwa 
mayoritas responden memilki pandangan bawa 
kebiasaan membaca berefek kepada kemampuan 
akademik dan ada hubungan langsung antara 
kebiasaan membaca dan kemampuan akademik.   
Oleh karena itu, perlu adanya pembudayaan  
kemampuan literasi yaitu menulis dan membaca agar  
prestasi siswa bisa diraih dengan  optimal. 

Pembudayaan literasi bisa mencakup 
peningkatan minat membaca dan menulis. Hal ini 
juga tak serta merta terbatas dalam lingkup 
pendidikan saja melainkan kebudayaan membaca 
merupakan budaya setiap elemen masyarakat, tidak 
terbatas antara guru dan murid. Budaya literasi di 
Indonesia sudah jauh meningkat ditimbang  saat 
masa kemerdekaan namun jika dibandingkan dengan 
Negara lain, Indonesia terbilang berada di urutan 
terbawah. Menurut buku yang ditulis Miller and 
Michael C. McKenna yaitu World’s Most Literate 
Nations (WMLN) dan dipublikasikan dalam web 
Central Connecticut Sate University menunjukkan 
bahwa Indonesia berada di urutan terbawah kedua 
yaitu peringkat 60 dari 61 negara. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah 
Indonesia telah sadar dan berupaya meningkatkan 
budaya literasi khususnya di sekolah melalui 
Gerakan Literasi Sekolah yang dideklarasikan oleh 
Menteri Pendidikan Nasional, Muhadjir Effendi. 
Oleh karena itu, sebagai upaya mendukung 
kampanye tersebut, penulis menganalisa media 
pembelajaran membaca permulaan yang telah 
dikembangkan di Sekolah Dasar. 

 

2. METODE 

Penulisan artikel  ini merupakan penelitian 
kepustakaan. Menurut Hasan (2002: 11) penelitian 
kepustakaan (literature research) adalah penelitian 
yang dilakukan dengan menggunakan literatur 
(literature), baik berupa jurnal, buku, catatan, atau 
laporan penelitian dari penelitian sebelumnya. 
Sumber data dari penelitian ini adalah dokumen.  
Content Analysis Document adalah mencari data 
tentang berbagai hal atau variabel dalam bentuk 
catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah 
(Arikunto, 2010: 275). Teknik pengumpulan data 
adalah untuk menganalisa berbagai sumber seperti 
buku, jurnal penelitian, artikel, makalah, surat kabar, 
intenet atau informasi lainnya yang berkaitan dengan 
judul penelitian. Setelah data dikumpulkan kemudian 
dilakukan analisis data. Analisis data dalam 
penelitian ini adalah menganalisa dan mensintesis 
dokumen yang akan ditinjau dan menjadi ide baru 
dalam mendukung hasil penelitian. 

3. PEMBAHASAN 

Dalam mengajarkan media membaca 
permulaan terdapat banyak media pembelajaran 
yang dapat digunakan untuk mempermudah 
siswa dalam menerima dan menganalisa apa yang 
dijelaskan oleh guru. Berikut ini adalah beberapa 
diantara media tersebut: 
a. Media Kartu 

Salah satu media yang bisa 
dimanfaatkan untuk media pembelajaran 
membaca permulaan adalah kartu. Belajar 
membaca dengan bantuan kartu memberi 
kemungkinan yang lebih besar bagi siswa 
untuk menemukan kata-kata baru. Hal ini 
memberi keuntungan bagi siswa yakni mereka 
memperoleh pengetahuan secara individu 
sehingga menimbulkan kegairahan belajar 
membaca (Roestiyah, 1991).  

Penggunaan media kartu dalam 
membaca membuat siswa lebih cepat 
mengenal huruf karena mereka mempunyai 
kesempatan yang banyak untuk mengamati. 
Hal ini memungkinkan pengamatan siswa 
terhadap huruf lebih baik sehingga 
memudahkan mereka membaca. Di samping 
itu, belajar membaca dengan bantuan media 
kartu melibatkan fisik dan mental dalam 
kadar tinggi sehingga membuat pembelajaran 
lebih menarik, siswa termotivasi dan pada 
akhirnya siswa terampil membaca. 

Cara penerapan dari meda kartu diawali 
dengan guru memperlihatkan pepaya, 
mengucapkannya dengan lambat, siswa 
diminta menirukannya bersama-sama 
beberapa kali. Setelah itu, guru menempelkan 
kartu kata “pepaya” di papan flanel. Huruf 
“y” warnanya berbeda dengan warna huruf 
lain. Guru membaca kata “pepaya” sambil 
menunjuk huruf demi huruf. Siswa diminta 
menirukan bacaan guru. Hal ini dilakukan 
beberapa kali, mulamula bersama-sama, 
kemudian secara berkelompok dan sendiri-
sendiri. Di bawah kartu “pepaya” ditempelkan 
kartu suku kata “pe-pa-ya”, guru membaca 
dengan tempo lambat sambil menunjuk huruf 
yang dibaca. Siswa mengikuti bacaan guru, 
mula-mula bersama-sama, kemudian 
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berkelompok dan akhirnya sendiri-sendiri. Di 
bawahnya ditempelkan kartu huruf “p-e-p-a-
y-a”, dibaca satu-satu oleh guru. Huruf “y” 
dibaca beberapa kali dan diikuti siswa sampai 
hafal. Kemudian siswa ditugaskan mencari 
huruf “y, a, i, u, e, dan o” pada kartu-kartu 
yang sudah disediakan, menyusun menjadi 
suku kata dan membacanya 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh Darnis Arwis (2014), melalui  analisis 
parametric data posttest ditemukan bahwa 
penggunaan media kartu memberi pengaruh 
yang berarti terhadap keterampilan membaca 
siswa kelas satu SD N 10 Lubuk Buaya. 
Siswa yang diajar membaca dengan bantuan 
media kartu, keterampilan membacanya lebih 
baik dari siswa yang diajar membaca secara 
konvensional. Selain itu penelitian lain yang 
dilakukan oleh Tanggulungan, Viktor 
Lambe’, Muh. Tahir, dan Ulfah (2015),   hasil 
penelitian menunjukkan bahwa observasi 
aktivitas siswa dan guru mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hasil 
evaluasi penilaian pada siklus I diperoleh 
persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 
60% dan persentase daya serap klasikal 63%. 
Pada siklus II diperoleh persentase ketuntasan 
belajar klasikal sebesar 80% dan persentase 
daya serap klasikal 74%. Hal ini 
menunjukkan bahwa penggunaan media kartu 
kata dapat meningkatkan kemampuan siswa 
kelas I SD Inpres 1 Kamarora pada materi 
membaca permulaan. 

Siswa yang diajar membaca dengan 
bantuan media kartu lebih lancar membaca, 
dapat melafalkan huruf, kata, dan kalimat 
dengan tepat dan intonasi yang wajar serta 
sesuai dengan konteks. 

. 
b. Media Kalender Cerita 

Media Kalender Cerita merupakan buku 
yan terdiri daribeberapa lembar kertas yang 
berisi pesan atau bahan ajar yang tersusun 
rapi dan baik (USAID, 2014). Media ini 
dinamakan kalender cerita karenabentuknya 
seerti kalender yang dapat dibalik dan 
digunakan setiap hari  oleh siswa. Setiap 
halaman dapat digunakan untuk hari yang 
berbeda 

Menurut hasil penelitian Enny Zubaidah, 
Ali Mustadi, Unik Ambarwati  (2015) media 
kalender cerita terbukti mampu meningkatkan 
keterampilan membaca dan menulis 
permulaan. Media Kalender Cerita yang 
dikembangkan dalam penelitian tersebut 
dinyatakan layak digunakan dalam 
meningkatkan media membaca dan  menulis 
permulaan di kelas II SD Tukangan 
Yogyakarta. Selain itu dari hasil rata-rata skor 
tes membaca dan menulis permulaan Media 
Kalender Cerita  efektif digunakan dalam 

pembelajaran membaca dan menulis 
permulaan di kelas II. 

c. Media Big Book 
 
 
 
 
 
 

 
Big book merupakan media pembelajaran 

yang berbentuk buku besar berukuran A3, A4, 

A5 ataupun seukuran koran, didalamnya 

berisi gambar dan tulisan yang menarik dan 

dikembangkan untuk media membaca 

permulaan. Menurut hasil penelitian Ika 

Fitriani and Bambang Yudi Cahyono terdapat 

perbedaan yang signifikan baik  di kelas 

eksperimen maupun kontrol antara rata-rata 

siswa yag diajar  dengan menggunaan big 

book dan yang tidak menggunakan big book. 

Selain itu big book juga meningatkan minat 

dan ketertarikan siswa belajar karena 

pembelajaran yang berlangsung tanpa tekanan 

dan menyenangkan. 
d. Media Aplikasi Android 

 
Android merupakan sistem operasi yang 
dikembangkan untuk perangkat mobile yang 
berbasis linux seperti telepon pintar dan 
komputer tablet. Sugeng P., Rahmawati, H., 
& Tharmizi, A. (2013).  mengatakan 
“Android merupakan suatu 
software(perangkat lunak) yang digunakan 
pada mobile device(perangkat berjalan) yang 
meliputi sistem operasi, middlewaredan 
aplikasi inti”. Sistem operasi Androidini 
bersifat open source  sehingga banyak sekali 
programmer yang berbondong-bondong 
membuat aplikasi maupun memodifikasi 
sistem ini. Para programmer memiliki 
peluang yang sangat besar untuk terlibat 
mengembangkan aplikasi Android karena 
alasan open source. Berdasarkan penelitiaan 
Cahyo Hasanudin (2016), media aplikasi 
android dapat digunakan ssebagai media 
pembelajaran mmembaca anak. 

 

4. PENUTUP 

Membaca permulaan merupakan keterampilan 
yang dibutuhkan siswa untuk menjadi seorang 
pembaca. Beberapa media pembelajaran  yang 
mempu dimafaatkan  menjadi media pemelajaran 
membaca permulaan di kelas awal adalah media 
kartu, media kalender cerita, media big book dan 
media aplikasi android. Kami berharap dengan 
adanya referensi ini  mampu menambah pengetahuan 
kepada pendidik mengenai proses pembelajaran 
literasi di sekolah. 
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ABSTRACT 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan bahan ajar tematik terpadu 

model Discovery Learning berorientasi Higher Order Thinking Skill (HOTS). Bahan ajar yang dikembangkan 

menggabungkan teks dan gambar gambar yang kontekstual dengan model Discovery Learning  sehingga pesan yang 

disampaikan lebih nyata, mudah dipahami dan menggiring siswa mampu menyelesaikan masalah, berfikir kritis dan kreatif.  

Penelitian menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D). Produk yang dihasilkan divalidasi oleh ahli 

materi  dan ahli evaluasi.  Uji coba kelompok kecil dilakukan di kelas IV SDN 01 Ngaliyan Semarang dengan jumlah 15 

siswa, sedangkan uji coba pemakaian dilakukan di kelas IV SDN Ngaliyan 03 dengan jumlah 32 siswa. Data diambil dari 

tanggapan siswa dan guru tentang bahan ajar yang telah dikembangkan dan hasil belajar siswa. Penelitian ini mengunakan 

metode eksperimen One Group Pretest Posttest Design. Hasil penelitian menunjukkan; (1) bahan ajar yang dikembangkan 

berkarakteristik Discovery Learning yang terdiri sintaks stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, mengola data, 

verifikasi dan menarik kesimpulan; (2) bahan ajar tematik terpadu model Discovery  Learning dinyatakan valid,didapatkan 

persentase kriteria kelayakan validator 88% dan 90%. ; (3) bahan ajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar kognitif 

siswa, hal tersebut didasarkan pada uji t dan diperoleh signifikansi 0.000 < 0.05. Uji gain sebesar 0,595 dengan kriteria 

sedang; (4) Persentase respon siswa dan guru terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Persentase respon guru  95% (positif) 

dan persentase respon siswa secara klasikal 91% (sangat positif). 

Simpulan penelitian, bahan ajar yang dikembangkan berkarakteristik Discovery  Learning, bahan ajar valid, praktis, 

dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Saran yang disampaikan; bahan ajar yang dikembangkan dapat dijadikan 

bahan ajar alternatif dalam pembelajaran. Bagi pengembang bahan ajar model Discovery Learning harus mengacu pada 

sintaks.   

 

Kata Kunci: Bahan Ajar; Tematik Terpadu, Discovery  Learning. Kritis, Kreatif.  

 

 

1. PENDAHULUAN 

   Pada tahun 2016 atau tepatnya tahun 

ajaran baru Juli 2016 pemerintah menambahkan 

kuota untuk sekolah-sekolah yang 

mengimplementasikan kurikulum 2013 dari 16% 

menjadi 29%. Seiring perkembangan pemberlakuan 

Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menerima banyak masukan dari 

berbagai kelompok masyarakat. Berdasarkan 

masukan tersebut, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan telah mempersiapkan naskah untuk 

penyempurnaan Kurikulum 2013.  

Permendikbud No. 81 Tahun 2013 tentang 

implementasi kurikulum menyebutkan bahwa 

kebutuhan kompetisi masa depan diperlukan 

Higher Order Thinking Skills secara kritis, 

keterampilan komunikasi,dan kreatif  

(Kemendikbud, 2013). Hal ini sejalan dengan 

karakteristik skills masyarakat abad  ke 21 yang  

mengidentifikasikan bahwa pembelajar pada abad 

ke 21 harus mampu  mengembangkan keterampilan 

kompetitif yang diperlukan pada abad ke-21 yang  

berfokus pada pengembangan Higher Order 

Thinking Skill seperti: berpikir kritis (critical 

thinking), pemecahan masalah (problem solving), 

keterampilan berkomunikasi (communication 

skill), melek TIK, teknologi informasi dan 

komunikasi, melek informasi (information literac), 

dan melek media (media literacy).  

                    Telah dilakukan identifikasi 

permasalahan yang berkaitan dengan kualitas 

pembelajaran  terhadap guru SD di Kota Semarang 

dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan sebelum diterapkan kurikulum 

2013. Permasalahan yang telah teridentifikasi 

yaitu: RPP yang dibuat guru-guru belum 

mengakomodasi   mengembangkan keterampilan 

berfikir tingkat tinggi. Soal-soal yang 

dikembangkan guru melalui ulangan harian, 

ulangan tengah semester (UTS), Ulangan Akhir 

Semester (UAS), maupun buku guru dan buku 

siswa  soal dan pertanyaan masih dalam ranah 

kognitif rendah (Lower Order Thinking), siswa 

tidak diberi kesempatan untuk berfikir kritis, 

analogis, dan metakognisi. Hasil pengamatan awal  

ditemukan  selama ini peserta didik di SD lebih 

banyak dilatih pada kemampuan berfikir tingkat 

rendah atau Lower Order Thinking (LOT) sehingga 
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hanya mampu menjawab pertanyaan yang relative 

sederhana ditandai dengan pertanyaan pilihan 

ganda yang alternative jawabnya hanya satu.  

Penilaian untuk mengukur HOTS (Hihger Order 

Thinking Skill) belum dilatihkan. Selain itu bahan 

ajar masih belum bernunasa Discovery Learning, 

guru-guru masih berasumsi bahan ajar sudah cukup 

dengan pendekatan saintifik dimana pembelajaran 

diurutkan dari mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi,menalar dan 

mengkomunikasikan. Siswa belum dilatihkan 

menemukan pemahaman dan keterampilan berfikir 

dengan model Discovery Learning. 

Dengan mengembangkan perangkat 

pembelajaran model Discovery Learning 

berorientasi HOTS diharapkan keterampilan 

berfikir tingkat tinggi meningkat. Penelitian ini 

akan menghasilkan produk dalam bentuk perangkat 

pembelajaran tematik terpadu  model Discovery 

Learning yang  sangat diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 yang 

menekankan kompetensi berimbang antara sikap, 

pengetahuan dan keterampilan yang 

menghantarakan siswa berfikir kritis, kreatif dan 

berkarakter.  Siswa dalam pembelajaran dikenalkan 

HOTS yang  meliputi berbagai cara berpikir, 

memproses, serta menerapkan pada situasi dunia 

nyata. Perangkat pembelajaran yang akan 

dihasilkan meliputi  silabus, RPP, bahan ajar, 

lembar kerja siswa, instrumen penilaian untuk 

mengukur  Higher Order Thinking siswa.  
 

2. METODE PENELITIAN 
 

Desain penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Penelitian dan Pengembangan 

(Reseach and Development). Hasil yang 

diharapkan tercapai dalam penelitian adalah model 

Discovery Learning berorientasi HOTS. Untuk 

dapat menghasilan produk maka penelitian yang 

dilakukan berdasar pada analisis kebutuhan. 

Pengembangan penelitian dilakukan dalam upaya 

menguji keefektifan produk dalam kelompok kecil. 

Langkah-langkah penelitian dan 

pengembangan menurut Borg & Gill (dalam 

Sugiyono 2009 : 409) digambarkan pada Gambar 

3.1

 

 
     
Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD 

Ngaliyan 01 dan SD Ngaliyan 03 Semarang.  

Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester Genap 

2016/2017. Jangka waktu penelitian 8 bulan 

dari Maret sampai dengan Oktober 2017. 

Lokasi Penelitian 

Uji coba produk di SD Ngaliyan 01 dan SD 

Ngaliyan 03 Semarang.  

Teknik Pengumpulan Data 

Data-data dalam penelitian ini meliputi data 

kualitatif dan kuantitatif  hasil observasi,  hasil 

hasil wawancara dan dokumentasi.  

 

 

Instrumen Penelitian  
Instrumen  yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah angket / kuesioner validitas panduan 

guru, tes hasil belajar HOTS. Intrumen 

sebelum digunakan terlebih dahulu diuji 

validitas dan reliabilitasnya. 

     Analisis Data Akhir 
Analisis data akhir merupakan suatu analisis 

yang digunakan untuk menganalisis hasil belajar 

kognitif siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Analisis data terdiri dari uji t dan uji gain.  
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3. HASIL PENELITIAN dan 
PEMBAHASAN 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan perangkat pembelajaran yang 

dikembangkan valid. Hal ini ditunjukkan skor 

penilaian dari validator ahli materi dan ahli 

evaluasi bahan ajar tematik terpadu model 

Discovery  Learning dinyatakan valid,didapatkan 

persentase kriteria kelayakan validator  ahli 

evaluasi 88%  validator dan materi 90%. Bahan 

ajar yang dikembangkan juga memiliki pengaruh 

terhadap hasil belajar kognitif siswa, hal tersebut 

didasarkan pada uji t dan diperoleh signifikansi 

0.000 < 0.05. Uji gain sebesar 0,595 dengan 

kriteria sedang. Hasil belajar kognitif siswa 

meliputi nilai pretest dan nilai posttest. Nilai 

pretest diperoleh dari tes yang dilakukan sebelum 

siswa melakukan pembelajaran menggunakan 

produk bahan ajar tematik model Discovery 

Learning yang telah dikembangkan dan nilai 

posttest diperoleh dari tes yang dilakukan setelah 

kegiatan pembelajaran menggunakan produk bahan 

ajar yang dikembangkan. Hasil pretest dan posttest 

disajikan pada tabel berikut.

 
Tabel 4.5 Hasil Belajar Kognitif Siswa 

 

No Keterangan Pretest Posttest 

1. Jumlah siswa 32 32 

2. Rata-rata nilai 55,72 82,10 

3. Nilai terendah 45 75 

4. Nilai tertinggi 68 92 

5. Jumlah siswa tuntas 1 32 

6. Jumkah siswa tidak tuntas 31 0 

Peningkatan rata-rata nilai 26,28 

 

Hasil belajar kognitif siswa disajikan pada grafik sebagai berikut. 

 

 
 

Hasil Uji T-Test nilai pretest dan posttest 

Hasil belajar kognitif siswa kemudia di uji t-test, 

dari uji t-test Paired Sample Test dari nilai pretest dan 

posttest siswa di SDN Ngalian 3 dengan jumlah siswa 32 

adalah sebagai berikut. 
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                                                  Tabel 4.6 Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Pret

est 

– 

Pos

test 

-26.375 5.901 1.043 -28.503 -24.247 -25.283 31 .000 

 

Pada output paired sample test 

dengan SPSS statistic 16, diperoleh nilai Sig (2-

tailed) sebesar 0,000. Nilai Sig (2-tailed) sebesar 

0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan secara signifikan antara hasil belajar 

pretest dan posttest. 

Hasil belajar yang efektif ini terjadi karena 

dalam pembelajaran siswa menggunakan bahan 

ajar dengan mengintegrasikan model pembelajaran 

Discovery Learning yang memberi kesempatan 

siswa untuk mengembangkan berfikir krtis dan 

kreatif .   Hal ini Hal ini sejalan sebagaimana 

pendapat Bruner, bahwa: “Discovery Learning can 

be defined as the learning that takes place when the 

student is not presented with subject matter in the 

final form, but rather is required to organize it him 

self” (Lefancois dalam Emetembun, 1986:103). 

Dasar ide Bruner ialah pendapat dari Piaget yang 

menyatakan bahwa anak harus berperan aktif 

dalam belajar di kelas.Bruner memakai metode 

yang disetnya Discovery Learning, di mana murid 

mengorganisasi bahan yang dipelajari dengan suatu 

bentuk akhir (Daryono, 1996:41).  

Mengembangkan bahan ajar dan 

meningkatkan hasil belajar  adalah implikasi 

teoretis dari penelitian ini. Bahan ajar yang 

disajikan terdapat berbagai tahapan pembelajaran, 

meliputi pengorganisasian pada masalah, mengor-

ganisasikan siswa untuk belajar, membantu 

penyelidikan mandiri dan kelompok, 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan 

menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan 

masalah sehingga penggunaan bahan ajar IPA 

berbasis  Discovery  Learning dapat membuat 

siswa belajar secara aktif dan lebih bermakna. 

Menurut Prastowo (2015: 31), bahan ajar 

merupakan segala bahan (baik informasi, alat, 

maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang 

akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam 

proses pembelajaran dengan tujuan untuk 

perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. Berdasakan teori tersebut, maka 

penelitian dalam mengembangkan produk bahan 

ajar IPA model Discovery  Learning sudah sesuai 

dengan teori yang dikemukakan. Produk bahan ajar 

yang dikembangkan sudah disusun secara 

sistematis, hal ini sesuai dengan Muslich (2010) 

bahwa terdapat teknik penyajian buku teks 

diarahkan pada indikator sistematika penyajian, 

keruntutan penyajian, dan keseimbangan antar bab. 

Persentase respon siswa dan guru terhadap 

bahan ajar yang dikembangkan. Persentase respon 

siswa   92% (positif) dan persentase respon guru  

95% (sangat positif). Respon yang sangat positif 

karena pengembangan bahan ajar yang dilakukan 

juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan 

kognitif anak. Piaget (dalam Rifa’i, 2012: 34) 

mengklasifikasikan tahap perkembangan kognitif 

sesuai dengan umur. Seseorang anak yang berumur 

7-11 tahun termasuk dalam tahap operasional 

kongkrit. Pada tahap ini, anak dapat 

mengoperasikan berbagai logika, namun masih 

dalam bentuk benda kongkrit, kemampuan untuk 

menggolongkan sudah ada namun belum bisa 

memecahkan masalah abstrak. 

Pengembangan bahan ajar didasarkan pada 

teori tentang bahan ajar yang dimodifikasi dengan 

model pembelajaran  Discovery  Learning, 

sehingga produk yang dikembangkan lebih menarik 

siswa karena di dalam produk yang dikembangkan 

terdiri atas penyajian masalah, kegiatan percobaan 

dan pengamatan. Hal tersebut sesuai dengan 

kelebihan  Discovery  Learning, menurut 

Discovery terjadi bila individu terlibat, terutama 

dalam penggunaan proses mentalnya untuk 

menemukan beberapa konsep dan prinsip. 

Discovery dilakukan melalui observasi, 

klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan dan 

inferi. Proses tersebut disebut cognitive process 

sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental 

process of assimilatingconcepts and principles in 

the mind (Robert B. Sund dalam Malik, 2001:219). 

Pada penelitian yang telah dilakukan, 

kelebihan dari model  Discovery learning terlihat 

dari respon siswa saat pelaksanaan pembelajaran 

yang telah dilakukan, seperti; siswa memiliki 

pengalaman belajar yang lebih dibandingkan 
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dengan pembelajaran yang dilakukan sebelumnya, 

siswa mampu mengumpulkan data, mengolah data, 

vrufikasi dan menarik kesimpulan, bisa 

membangun komunikasi dengan teman dalam 

kelompok, siswa dapat mengatasi kesulitan belajar 

mereka dengan berbagi pengetahuan dengan teman 

sekelompok 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan 

pada penelitian, dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: Produk bahan ajar  yang dikembangkan 

model Discovery  Learning, yang terdiri atas 

kegiatan-kegiatan percobaan, penyelidikan dan 

pengamatan dengan langkah-langkah stimulus, 

identifikasi masalah, mengumpulkan data, 

mengolah data, verifikasi dan menarik kesimpulan, 

bahan ajar juga disesuaikan dengan perkembangan 

kognitif anak usia SD. 

Produk bahan ajar model  Discovery  

Learning  telah memenuhi kriteria valid dari 

penilaian para ahli pada aspek kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, kegrafikan, kebahasaan. 

Produk bahan ajar model Discovery  

Learning pada  tema selalu berhemat energy dan 

sub tema sumber energy  meningkatkan hasil 

belajar siswa dengan kriteria sedang, terbukti 

dengan hasil uji peningkatan rata-rata nilai (gain) 

pretest dan posttest siswa sebesar 0,5956 dan nilai 

signifikansi perbedaan rata-rata nilai (uji t) sebesar 

0.000.  

Produk bahan ajar model  Discovery  

Learning pada pada  tema selalu berhemat energy 

dan sub tema sumber energy praktis digunakan 

dalam pembelajaran, terbukti dengan besar 

persentase tanggapan dari siswa setelah 

menggunakan produk 92% (sangat positif) dan 

besar persentase guru 95% (positif). 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan 

di atas,  peneliti memberikan saran sebagai berikut; 

Bahan ajar model Discovery Learning dapat 

dimanfatkan sebagai bahan ajar pendamping selain 

bahan ajar yang sudah digunakan. Hal ini bertujuan 

untuk memperkuat  pendekatan saintifik sesuai 

yang dicanangkan permendikbud no 24 tahun 2016 

yaitu pendekatan saintifik hendaknya diperkuat 

dengan model Discovery Learning, Problem Based 

Learning, Project Based Learning dan Cooperative 

Learning . 
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Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan kosakata mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNDARIS. Metode penelitian ini adalah deskriptif. Metode tersebut digunakan 

untuk memperoleh data yang bersifat deskripsi dan pemahaman kosakata Bahasa Indonesia bagi mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNDARIS. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mahasiswa pasif, dan belum memahami kosakata bahasa Indonesia dengan baik. Dalam proses 

pembelajaran di kelas banyak mahasiswa yang kurang dapat menyampaikan gagasan secara lisan, padahal di dalam hati dan 

pikiran terdapat banyak pemikiran yang ingin disampaikan. 

 

Kata kunci: Penguasaan Kosa Kata, Mahasiswa. 
 

 

1. PENDAHULUAN 
 
Bahasa merupakan media yang digunakan 

anggota suatu kelompok social untuk 

berkomunikasi, berinteraksi, dan sebagai identitas 

diri. Melalui bahasa, kita dapat mempelajari ilmu 

pengetahuan, sejarah, maupun adat istiadat suatu 

bangsa dalam masa tertentu. Bahasa mampu 

merekam berbagai hal dalam bentuk lisan maupun 

tulisan. Semua itu merupakan fungsi bahasa yang 

telah lama diemban oleh bahasa Indonesia. Bahasa 

Indonesia sampai saat ini masih dirasakan perannya 

dalam berbagai sendi kehidupan, antara lain 

sebagai alat komunikasi antarwarga dan 

antarmasyarakat Indonesia. 

Bahasa Indonesia masih tetap memegang 

peranan penting dan masih tetap merupakan 

kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Bukti 

menunjukkan bahwa bahasa Indonesia masih lebih 

dominan digunakan di dalam berbagai kegiatan, 

seperti rapat-rapat, siaran radio, TV,  pidato 

kenegaraan, pidato politik, pelaksanaan 

administrasi kedinasan, dan bahasa pengantar pada 

setiap level pendidikan.  Bahkan saat ini, sebagian 

besar komunikasi tidak resmi antarwarga pun 

sudah sering menggunakan bahasa 

Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah 

masing-masing.  

Berdasarkan arti pentingnya bahasa 

Indonesia tersebut, sudah selayaknya seorang 

mahasiswa dapat berbahasa dan memahami 

kosakata bahasa Indonesia dengan baik karena hal 

itu akan menjadi bekal utama mahasiswa menjadi 

seorang calon guru SD. Namun faktanya sebagian 

besar mahasiswa masih kurang memahami 

kosakata bahasa Indonesia dengan baik, padahal 

pembelajaran Bahasa Indonesia telah mereka 

pelajari sejak di bangku sekolah dasar. Meskipun 

kosakata tersebut tidak selalu sama didefinisikan 

secara rinci dan spesifik seperti yang tertulis dalam 

buku bacaan, namun semestinya secara umum 

mahasiswa dapat mengartikan kosakata tersebut 

menurut pemahaman dan pengalaman mereka 

sendiri. 

 

2. METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk 

memperoleh data yang bersifat deskripsi dan 

pemahaman kosakata Bahasa Indonesia bagi 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan UNDARIS.  Data yang sulit 

disampaikan dengan deskripsi, penilis juga 

menggunakan metode kuantitatif. Penulis 

memaparkan hasil penelitian berdasarkan hasil 

wawancara dan angket yang telah mahasiswa 

PGSD. Penelelitian ini dilakukan di kampus 

UNDARIS, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar. 

Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa 

pengambilan sampel dalam pendekatan kualitatif 

dilakukan secara purposive (sesuai dengan 

kebutuhan) dan snowball. Ketika data sudah jenuh, 

maka observasi dihentikan. Sampel juga tidak 

ditentukan berapa jumlahnya. Peneliti terus 

mailto:atrianingyessiw@gmail.com
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melanjutkan wawancara manakala data masih 

kurang. Perolehan data ini dilakukan secara 

mendetail oleh peneliti agar hasilnya maksimal 

sesuai dengan rumusan masalah. 

Wawancara merupakan suatu cara 

mengumpulkan data informasi dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang 

diteliti. Wawancara adalah percakapan yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

diwawancarai (interviewe) yang memberikan 

Jawaban atan pertayan itu (Moleong, 2006:186). 

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah 

wawancara terstruktur yakni wawancara yang 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Moleong, 

2006:190). Dengan demikian, sebelum melakukan 

wawancara peneliti menyiapkan instrumen 

wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

penguasaan kosakata bahasa Indonesia. Proses 

analisis yang dilakukan adalah dengan cara 

mencatat hasil observasi di lapangan, 

mengklasifikasikan data dan selanjutnya berfikir 

agar data yang dihasilkan tersebut memiliki makna. 

Data ini berupa angka dan deskripsi dari 

mahasisewa. Angka dianalisis dengan metode 

kuantitatif, kemudian penjabaran mahasiswa 

dengan metode kualitatif yang berupa kalimat serta 

pernyataan tentang penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia. Kedua data menjadi satu kesatuan untuk 

saling melengkapi serta tidak dapat dipisahkan, 

sehingga penyajian hasil penelitian disampaikan 

secara keseluruhan. 
 

3. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

 
Sebagai seorang calon pendidik tingkat 

sekolah dasar harus mampu berbahasa serta 

memahami kosakata bahasa Indonesia dengan baik 

dan benar, namun faktanya sebagian besar 

mahasiswa masih kurang memahami kosakata 

bahasa Indonesia dengan baik, padahal 

pembelajaran Bahasa Indonesia telah mereka 

pelajari sejak di bangku sekolah dasar. Mahasiswa 

sebagai agen perubahan (agent of change) 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

mahasiswa pasif, dan belum memahami kosakata 

bahasa Indonesia dengan baik. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian bahwa dalam proses 

pembelajaran di kelas banyak mahasiswa yang 

kurang dapat menyampaikan gagasan secara lisan 

padahal di dalam hati dan pikiran terdapat banyak 

pemikiran yang ingin disampaikan, ketika prsentasi 

di kelas banyak mahasiswa yang lebih banyak diam 

dan terpaku pada modul karena mereka tidak dapat 

mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, 

mahasiswa pasif dan lebih suka menghafal.  

Kemampuan mahasiswa dalam menguasai 

kosakata dapat dilihat dari pengamatan proses 

pengajaran kosakata dan melaksanakan tes awal 

untuk mengetahui tingkat penguasaan kosakata 

mahasiswa. Dari 15 mahasiswa yang tercatat pada 

semester IV (empat) mahasiswa PGSD FKIP 

UNDARIS, satu siswa tidak masuk pada saat 

dilaksanakan tes, sehingga jumlah mahasiswa 

yang mengikuti tes hanya 14 orang. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

kondisi kelas kurang semarak. Partisipasi dan 

antusiasme mahasiswa masih kurang. Beberapa 

mahasiswa datang terlambat dan tidak fokus pada 

materi yang disampaikan dosen. Hasil tes 

penguasaan kosakata mahasiswa diperoleh skor 

dengan rata-rata sebesar 48. Sebanyak 1 

mahasiswa mendapat skor di atas 75 (skor 

minimal), sedangkan 13 mahasiswa mendapat skor 

kurang dari 75. 

Hasil pengamatan dan tes tersebut 

menunjukkan bahwa pastisipasi dan penguasaan 

kosakata mahasiswa masih kurang. Peneliti 

bersama dosen berdiskusi tentang strategi yang 

tepat, yang tidak hanya meningkatkan 

penguasaan kosakata mahasiswa melainkan juga 

dapat meningkatkkan partisipasi dan antusiasme 

mahasiswa dalam pembelajaran di kelas. 

Penelitian tersebut mengindikasikan 

bahwa tantangan yang dihadapi mahasiswa adalah 

keterampilan berbahasa, baik lisan maupun tulisan. 

Keterampilan berbahasa lisan menyangkut 

mahasiswa kurang berpikir kritis, mahasiswa pasif, 

dan mahasiswa jarang melakukan diskusi 

kelompok. Padahal salah satu tujuan pembelajaran 

bahasa Indonesia di FKIP UNDARIS adalah 

mahasiswa terampil menggunakan bahasa lisan 

karena mereka akan mengimplementasikannya 

ketika mereka mengajar di sekolah dasar. 

Contohnya: berpidato, berdiskusi, dan 

menyampaikan pendapatnya melalui berbicara. Di 

samping itu, penelitian tersebut juga 

mengindikasikan bahwa mahasiswa lemah dalam 

keterampilan menulis. Hal ini ditunjukkan dengan 

lambatnya penyelesaian Skripsi. Dengan lemahnya 

penyelesaian skripsi ini, salah satu penyebanya 

adalah kurangnya penguasaan kosakata bahasa 

Indonesia. 

 

 

4. PENUTUP 
 
Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa peran mahasiswa dalam 

menguasai kosakata bahasa Indonesia baik lisan 

maupun tulisan sangat penting. Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan 
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dan Ilmu Pendidikan UNDARIS mampu 

menghasilkan lulusan yang berkompeten dan 

terampil berbahasa Indonesia sebagai produknya, 

sehingga menjadi modal utama untuk bersaing 

dalam dunia kerja. Di samping itu, harapan ke 

depan adalah mahasiswa memiliki sikap positif 

terhadap bahasa Indonesia. Mahasiswa terampil 

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar. Kehadiran strategi, pendekatan dan metode 

yang tepat akan membuat mahasiswa bergairah 

untuk belajar. Dengan kegairahan mahasiswa 

dalam belajar, maka diharapkan mahasiswa akan 

mampu menggunakan bahasa, baik secara lisan 

maupun secara tertulis. Salah satu strategi yang 

dapat diterapkan untuk mencapai harapan tersebut 

dengan strategi Konstruktivisme. 

Saran bagi Prodi PGSD FKIP UNDARIS Ungaran 

sebagai perguruan tinggi untuk mencetak tenaga 

pendidik yang professional, diharapkan agar terus 

memperbaiki tata kelola universitas dengan 

Mengoptimalkan peran dosen dan mahasiswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pengadaan 

buku sumber yang menekankan pada kemampuan 

menggunakan bahasa, menerapkan strategi yang 

tepat, serta mengutamakan partneship agar 

mendapat pengakuan Internasional serta sering 

mengadakan kegiatan knowlegde sharing dengan 

universitas-universitas lain. Sedangkan saran bagi 

pemerintah hendaknya mampu memberikan standar 

syarat atau ketentuan minimal bagi tenaga asing 

yang menduduki jabatan profesi di Indonesia harus 

menguasai Bahasa Indonesia. Dengan demikian 

terbentuknya pasar bebas juga  dapat membentuk 

standar syarat yang tegas bagi negara Indonesia. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan Gadget terhadap interaksi sosial pada 

mahasiswa semester VI (Empat)  Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan Ilmu 

Pendidikan, UNDARIS. Peneliti membagi permasalahan dalam 2 hal yaitu; Pertama, dampak penggunaan gadget terhadap 

diri mahasiswa, Kedua, dampak penggunaan gadget terhadap interaksi dengan mahasiswa lain. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif fenomenogis. Berdasarkan temuan hasil penelitian pada mahasiswa Program 

Studi PGSD Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan UNDARIS.semester IV diperoleh bahwa penggunaan gadget oleh 

mahasiswa memberikan dampak pada diri mahasiswa itu sendiri serta dampak pada  interaksi social terhadap mahasiswa 

lain. Damapak  pada diri sendri menimbulkan dampak positif  yaitu memudahkan mahasiswa dalam memperoleh informasi 

terutama untuk keperluan perkuliahan, memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan mahasiswa lain tanpa batasan 

jarak dan waktu, menjadi tempat hiburan dan dapat mengekspresikan diri mereka melalui media social, menjadi wadah 

untuk bekerja sampingan melalui online shop tanpa harus mengorbankan waktu perkuliahan. Sedangkan dampak negative 

yang ditimbulkan adalah adanya kelelahan fisik, malas bergerak, kecanduan dan sulit untuk berkonsentrasi serta 

menimbulkan sifat apatis mahasiswa karena mereka lebih asik dengan gadget mereka sendiri sehingga tidak peka terhadap 

lingkungan sekitar dan juga interaksi dengan mahasiwa lainnya. Sedangkan damapak pada interaksi social terhadap 

mahasiswa lain menjadikan komunikasi lebih mudah namun juga menimbulkan dampak negative yaitu menjadikan 

mahasiswa cenderung autis dan asik sendiri dengan gadget nya sehingga tidak menghiraukan lingkungan sekitar. 

 

Kata Kunci : Gadget, Dampak Penggunaan Gadget, Interaksi Sosial  

 

1. PENDAHULUAN 
 

Manusia sebagai makhluk sosial adalah 

bagian dari masyarakat. Manusia tidak lepas dari 

hubungan antara sesama manusia untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya. Kecenderungan 

hubungan tersebut melahirkan sebuah komunikasi 

dengan manusia yang lain melalui media interaksi. 

Interaksi merupakan suatu hubungan antar manusia 

yang bersifat dinamis. Setiyadi (Elly dkk, 2011). 

Pola interaksi dapat diaplikasikan dalam berbagai 

cara salah satunya melalu penggunaan gadget. 

Gadget menurut Merriam Webster (2010) 

yaitu an often small mechanichal or electronic 

device with practical use but often though of as a 

novelty yang berarti  (sebuah perangkat mekanik 

atau elektronik dengan penggunaan praktis tetapi 

sering diketahui sebagai hal baru). Gadget 

memiliki fungsi sebagi alat komunikasi yaitu 

telepon selular  atau smartphone. 

Program-program dalam smartphone atau 

yang dikenal juga dengan nama gadged tersebut 

(utamanya media sosial) memungkinkan kita 

berhubungan dengan jutaan orang di berbagai 

belahan dunia, bahkan yang tidak kita kenal 

sekalipun. Dengan Gadget, interaksi sosial yang 

idealnya harus bertatap muka sekarang tidak harus 

bertatap muka. Interaksi antar manusia pun kini 

secara perlahan tergantikan dengan interaksi 

manusia dengan Gadget. Kapanpun dan dimanapun 

orang selalu tergantung dengan Gadget-nya. 

Banyak orang yang lebih asik dengan Gadget-nya 

daripada berinteraksi dengan lingkungan sosial di 

sekitarnya. Teman-teman di jejaring sosial pun 

nampak lebih dekat dan nyata dibanding 

keberadaan tetangga kita sendiri.  Orang kemudian 

menjadi begitu terobsesi dengan dunia maya dan 

menarik diri dari lingkungan sosialnya. Hal inilah 

yang kemudian menimbulkan berbagai gangguan 

kepribadian seperti sikap menyendiri, anti-sosial 

cenderung tidak peka dengan kebutuhan orang 

sekitar, individualistis dan lain-lain. 

Penggunaan Gadget sekarang bukan hanya 

sebagai alat komunikasi semata melainkan juga 

mendorong terbentuknya interaksi yang sama 

sekali berbeda dengan interaksi tatap muka disini 

interaksi yang terbentuk kemudian dipercepat 

prosesnya melalui suara dan teks atau tulisan. 

Menurut Brotosiswoyo (2002) umpan balik 

komunikasi atau dikenal dengan Feedback 

merupakan reaksi (tanggapan) yang diberi  

penerima  pesan  atau  komunikasi  kepada  

penyampai  pesan  atau komunikator  sumber.  

Selain  itu,  umpan  balik  juga  dapat  berupa  

reaksi yang timbul dari pesan kepada komunikator, 

sehingga komunikasi tatap muka (baik dalam 

keluarga maupun lingkungan sosial yang lain) yang 

dianggap merupakan hal yang sangat diperlukan.  

Seiring dengan perkembangan teknologi di 

era millenium khususnya dibidang komunikasi, 
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demam Gadget  melanda masyarakat Indonesia, 

sebagai wadah berbagai informasi, rasa, canda, 

tawa, hasrat, ekpresi, dan impian lewat jejaring 

sosial di  dunia maya. Anak sekolah, mahasiswa, 

karyawan, hingga ibu rumah tangga menggunakan 

Gadget. 

Terdapat fenomena dimana tidak jarang 

individu lebih memilih memainkan atau 

menggunakan telepon selularnya, meskipun ia 

berada di tengah-tengah suatu kegiatan atau 

sosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, 

berdasarkan survey siemens mobile lifestyle III, 

menyebutkan bahwa 60% dari respondennya lebih 

senang mengirim dan membaca SMS atau 

memainkan Gadgetnya di tengah acara keluarga 

yang dianggap membosankan (Nurudin: 2005). 

Kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh bagi 

remaja yang selalu ingin tahu hal-hal yang yang 

baru dan unik. Kondisi usia mereka merupakan 

usia paling rawan terhadap pengaruh-pengaruh dari 

luar. Sering kali orang mendefinisikan remaja 

sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke 

masa dewasa atau masa usia belasan tahun, atau 

sesorang yang menunjukan tingkah laku tertentu 

seperti susah diatur, emosional, dan sebagainya.  

Perbedaan antara yang nyata dan maya, yang 

asli dan palsu sangat tipis dan sulit dibedakan. 

Banyak orang yang suka meng update statusnya di 

jejaring sosial dan mendapat simpati ataupun 

komentar dari teman-temannya di dunia maya. Kita 

merasa memiliki begitu banyak teman padahal bisa 

jadi orang yang ketika di dunia maya memberi 

komentar dan simpati, ketika bertemu bahkan 

saling tidak peduli. Perbedaan tentunya pasti kita 

rasakan ketika interaksi sosial terjadi secara 

langsung daripada hanya sebatas virtual. Mimik 

muka, bahasa tubuh, sentuhan, mungkin tidak bisa 

kita rasakan secara nyata 

(http://bpptik.kominfo.go.id) 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan 

oleh peneliti pada 6 April 2017 di ruang B103, 

peneliti  menunjukan bahwa semua mahasiswa 

menggunakan Gadget. Namun seringkali para 

mahasiswa memainkan Gadget nya di tengah-

tengah perkuliahan atau ketika perkuliahan 

berlangsung. Ketika dalam satu ruangan dengan 

mahasiswa lain, mereka cenderung asik dengan 

gadged yang mereka pegang. Sehingga tidak ada 

interaksi social yang terjadi dalam ruang yang 

sama. Mereka juga umumnya tergabung dengan 

berbagai grup di media social sebagai media 

komunikasi.  

Dari hasil observasi tersebut peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa mahasiswa semester IV 

(empat) Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Undaris 

merupakan mahasiwa yang aktif dalam 

menggunakan Gadget. Sehingga dirasa perlu untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan 

Gadget terhadap kehidupan sosial mahasiswa  

.  

2. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif fenomenogis. Peneliti melibatkan 15 

informan mahasiswa Program Studi PGSD 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

UNDARIS.semester IV yang terdiri dari 12 

informan perempuan dan 3 informan laki-laki.. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner terbuka dan indepth 

wawancara.  

Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan  penelitian  berlangsung  selama  

±  3  (tiga) bulan. Yaitu pada bulan April 2017 

sampai bulan Juni 2017. Tempat penelitian 

dilakukan di kampus Universitas darul Ulum 

Islamic Center (UNDARIS) Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  dalam  

penelitian  ini menggunakan  observasi wawancara, 

dan kuesioneri.  Observasi dilakukan untuk 

mencari partisipan yang akan diwawancarai oleh 

peneliti yaitu mahasiswa semester IV yang 

memiliki Gadged. Wawancara (interview) adalah 

teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara  

dialog dengan partisipan kuesioner digunakan 

untuk melihat data secara tertulis seluruh partisipan 

dalam penelitian mengenai dampak penggunaan 

gadged bagi mahasiswa baik positif maupun 

negatif.Kuesioner adalah teknik penelitian dengan 

membagikan angket untuk melihat penggunaan 

gadget pada  mahasiswa semester IV. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

tiap mahasiswa semester IV Jurusan PGSD FKIP 

UNDARIS semua memiliki gadget pribadi. 

Adapun merk gadged yang dimiliki mahasiswa 

dapat di lihat dari tabel berikut.  

 

 

Tabel 1. Jumlah gadget yang dimiliki oleh 

mahasiswa 

No Jumlah 

Gadged 

Laki- laki Perempuan 

1 0 0 0 

2 1 1 3 

3 2 2 6 

4 3 0 3 

5 > 4 0 0 
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Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa 

semua mahasiswa semester IV Program Studi 

PGSD memiliki gadged. Mayoritas mahasiswa baik 

laki-laki maupun perempuan memiliki jumlah 

gadget lebih dari 2.  

 

Tabel 2. Merek gagdet yang dimiliki oleh 

mahasiswa 

No Gadged Jumlah Prosentase 

1 Samsung 4 26.7% 

2 Lenovo 2 13.3% 

3 Advan 3 20% 

4 Oppo 1 6.7% 

5 Nokia 2 13.3% 

6 Blackberry 3 20% 

 

Dari tabel 2 dapat diketahui bervariasi merk 

yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang paling 

diminati dari mahasiswa adalah  samsung 

Mahasiswa memiliki tujuan dalam menggunakan 

gadget. Berdasarkan hasil kuesioner yang terlihat 

pada tabel 3, ada beberapa tujuan yaitu sebagai 

berikut:  

 

Tabel 3. Tujuan menggunakan gadget 

No Tujuan Frekuensi Presentasi 

(%) 

1 Mencari 

Informasi 

6 40 

2 Komunikasi 5 34 

3 Pekerjaan 2 14 

4 Trend 1 6 

5 Hiburan 1 6 

 

Dari tabel 3 dapat terlihat bahwa mayoritas 

mahasiswa menggunakan gadget untuk mencari 

informasi, sarana berkomunikasi, untuk bekerja, 

mengikuti tren, dan hiburan. Gadget menawarkan 

berbagai macam fasilitas yang dimanfaatkan oleh 

mahasiswa. Berikut ini hasil kuesioner yang di 

peroleh terkait dengan kegiatan yang dilakukan. 

 

Tabel 4. Intensitas penggunaan gadget 

No Intensitas Frekuensi Prosentase 

(%) 

1 1-3 jam/ 

hari 

1 6 

2 4-6 jam/ 

hari 

3 20 

3 7-9 jam/ 

hari 

7 47 

4 >10 jam/ 

hari 

4 27 

 

Dari tabel 4 dapat terlihat bahwa mayoritas 

mahasiswa menggunakan gadget selama 7- 9 jam/ 

hari. Mereka dapat bertahan lama dihadapan 

gadged karena banyak kegiatan yang mahasiswa 

lakukan dengan memanfaatkan gadged tanpa 

memperhatikan dampak negative yang dapat 

ditimbulkan karena penggunaan yang over time. 

Gadget menawarkan berbagai macam fasilitas yang 

dimanfaatkan oleh mahasiswa. Berikut ini hasil 

kuesioner yang di peroleh terkait dengan kegiatan 

yang dilakukan. 

 

Tabel 5. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa 

dengan gadget 

No Kegiatan Frekuensi Presentasi 

1 Browsing 15 100 

2 Media Sosial 15 100 

3 Chatting 15 100 

4 Mendengarkan  

Musik 

10 67 

5 Gaming 6 40 

6 Melihat Video 8 54 

7 Membaca  

artikel/blog 

3 20 

8 Mengirim E-mail 2 14 

9 Online Shop 4 27 

10 Menulis Blog 3 20 

11 Lain-lain 4 27 

 

Berdasarkan data dari tabel 5 diperoleh 

bahwa mayoritas kegiatan yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam menggunakan gadget ialah 

browsing, penggunaan media social dan chatt 

kemudian diikuti kegiatan lainnya.  

 

Tabel 6 Dampak negative penggunaan gadget pada 

mahasiswa 

No Dampak Frekuensi Prosentase 

(%) 

1 Kelelahan fisik 12 80 

2 Malas 

beraktivitas 

11 74 

3 kecanduan 8 54 

4 Susah 

berkonsentrasi 

3 20 

Berdasarkan data dari tabel 6 diperoleh 

beberapa hal yang dirasakan oleh mahasiswa 

sebaggai dampak dari penggunaan gadget. 

Mayoritas mahasiswa merasakan kelelahan fisik 

yaitu pada mata karena sinar dan radiasi yang 

ditimbulkan oleh gadget.  

Pembahasan 

A. Bagaimana dampak penggunaan gadget 

terhadap diri mahasiswa semester IV 

(empat) Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Undaris 
Gadget memiliki pengaruh yang cukup besar 

dalam aktivitas sehari- hari mahasiswa baik dalam 

perkuliahan maupun dalam kehidupan 

bermasyarakat. Perkembangan gadget yang 

semakin marak dikalangan masyarakat 

memberikan dampak positif maupun negative 

diberbagai bidang.   
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1. Dampak positif 

 Dari segi pendidikan gadget sangat 

membantu mahasiswa dalam mencari 

informasi terkait dalam penyelesaian 

tugas. Sumber belajar tidak lagi harus 

dengan mencari buku, tetapi mahasiwa 

dapat memperolehnya dengan googling 

sehingga lebih praktis dan lebih efisien.  

 Dari segi budaya mereka dapat 

mengetahui kebudayaan yang 

berkembang di tempat lain, menambah 

pengetahuan tentang budaya lain dan 

dapat berbagi wawasan budaya dengan 

mengunggah foto ke media social.  

 Dari segi ekonomi, dengan adanya fitur 

media social membantu para mahasiswa 

untuk melakukan kerja sampingan seperti 

bisnis online. Mereka mempromosikan 

barang dagangan mereka tanpa harus 

bertemu dengan calon pembeli. Dengan 

demikian mahasiswa dapat menjalankan 

aktivitasnya dalam perkuliahan dan dapat 

menjalankan pekerjaan sampingannya 

disela- sela perkuliahan, 

 Dari segi psikologis, dengan adanya 

gadged yang semakin cangkih membuat 

diri mahasiswa merasa lebih unggul 

dengan gadged yang dimilikiya. Dengan 

banyaknya fitur media social mereka 

dapat mengekspresikan diri mereka 

secara umum. Adanya game online 

menjadi salah satu situs yang disukai 

untuk menghibur diri. 

2. Dampak negative 

 Dari segi kesehatan penggunaan cahaya 

atau pencerahan maksimal pada gadget 

dapat mengakibatkan perih pada mata 

dan bisa menimbulkan rabun pada mata. 

Seseorang yang menggunakan gadget 

terlalu lama akan mengalami kesulitan 

tidur atau yang lebih dikenal dengan 

insomnia.  

 Dari segi ekonomi banyaknya terjadi 

penipuan dikarenakan mudahnya 

kemudahan yang disuguhkan dari fitur-

fitur yang ada di gadget. Keuangan yang 

tidak stabil di dalam keluarga 

dikarenakan harus menuruti keinginan 

anaknya untuk membeli gadget yang 

baru. Menjadikan manusia menganut 

konsumerisme yang berlebihan. Dengan 

perkembangan gadget yang sangat cepat, 

membuat manusia yang maniac gadget 

berupaya untuk terus mengikutinya dan 

membuat kondisi ekonomi nya semakin 

menipis dikarenakan keinginan dan 

gengsi untuk memiliki gadget terbaru. 

 

B. Bagaimana dampak penggunaan gadget 

terhadap interaksi sosial dengan 

mahasiswa lain pada mahasiswa semester 

IV (empat) Jurusan Pendidikan. 
Perkembangan teknologi yang 

semakin canggih dalam bidang komunikasi 

seperti adanya fitur FB, Twitter, Yahoo, 

BBM, Wats Ap dalam gadget mempermudah 

mahasiswa dalam berinteraksi dengan orang 

lain tanpa batasan jarak. Mereka dapat 

bertukar informasi walaupun tidak dalam satu 

tempat. Hal ini menguntungkan karena ketika 

mereka membutuhkan informasi mengenai 

perihal perkuliahan tanpa harus mendatangi 

rumah temannya.  

Namun dengan kemudahan yang 

diperoleh dari adanya gadget menimbulkan 

dampak negative bagi mahasiswa yaitu 

menjadikan mahasiswa cenderung autis dan 

asik sendiri dengan gadget nya sehingga tidak 

menghiraukan lingkungan sekitar. Walaupun 

mereka dalam satu tempat tetapi tidak terjadi 

interaksi karena mereka asik dengan gadget 

mereka masing- masing. Tidak bisa 

mengontrol diri akibat sosialisasi yang terjadi 

secara tidak langsung. Dapat menyebabkan 

konflik dan tidak ada upaya dalam 

menyelesaikannya. Menyebabkan manusia 

menjadi egois dan tak terkendali. Menjadikan 

mahasiswa menjadi lebih apatis.  

 

4. PENUTUP 
 

Simpulan 

Penggunaan gadget oleh mahasiswa 

semester VI (Empat)  PGSD memberikan dampak 

pada diri mahasiswa itu sendiri serta dampak pada 

interaksi social terhadap mahasiswa lain. Dampak 

bagi diri sendiri menimbulkan dampak positif dari 

yaitu memudahkan mahasiswa dalam memperoleh 

informasi terutama untuk keperluan perkuliahan, 

memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan 

mahasiswa lain, menjadi tempat hiburan dan dapat 

mengekspresikan diri mereka melalui media social, 

menjadi wadah untuk bekerja sampingan. 

Sedangkan dampak negative yang ditimbulkan 

adalah adanya kelelahan fisik, malas bergerak, 

Sedangkan damapak  pada interaksi sosial terhadap 

mahasiswa lain menjadikan komunikasi lebih 

mudah namun juga menimbulkan dampak negative 

yaitu menjadikan mahasiswa cenderung autis dan 

asik sendiri dengan gadget nya sehingga tidak 

menghiraukan lingkungan sekitar. 
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ABSTRACT 
 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa PGSD UNNES mengembangkan indikatorn geometri SD. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah pembelajaran 

geometri. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan non tes. Analisis data menggunakan kuantitatif dan deskriptip 

kualitatip. Hasil penelitian ini terlihat bahwa keterampilan mengembangkan indikator geometri mahasiswa meningkat 

menjadi kategori baik. Dari catatan lapangan terlihat bahwa mahasiswa melakukann tugas mandiri dan terstruktur ,bekerja 

keras, dan tangguh. Hal ini terlihat bahwa budaya karakter akademik terbangun. Saran dalam penelitian ini karakter budaya 

akademik dalam membelajarkan geometri hendaknya dibangun melalui tugas terstuktur dan mandiri tentang 

mengembangkan indikator sebelum tatap muka agar sehingga meningkatkan mahasiswa dalam mengembangkan 

pembelajaran geometri.  

 

Kata Kunci: budaya karakter akademik, pembelajaran geometri 

 

1. PENDAHULUAN 

Sesuai dengan  Tridharma  Perguruan  

Tinggi,  dosen mempunyai tiga tugas utama yang 

sangat terkait satu dengan  yang lain. Tugas 

pertama berkaitan dengan pendidikan  dan  

pengajaran,  tugas  kedua  penelitian, dan  

tugas  ketiga   pengabdian  kepada  

masyarakat. Pendidikan dan pengajaran  

merupakan  tugas  utama,  meskipun  tugas  

lain  juga tidak  dilupakan.  

Dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada 

pasal 1 disebutkan bahwa Pendidikan pada 

dasarnya adalah usaha sadar untuk 

menumbuhkembangkan potensi  peserta didik 

dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan 

belajar. Upaya untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa tentu melibatkan beberapa faktor, di 

antaranya adalah kurikulum dan metode 

pembelajaran yang merupakan komponen vital 

yang dapat membuat proses pembelajaran 

berlangsung secara efektif dan sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Mahasiswa PGSD 

adalah calon guru, karena itu perlu mahir 

mengembangkan indikator geometri 

Geometri merupakan cabang matematika yang 

diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, baik pada 

jenjang pendidikan sekolah dasar hingga 

diperguruan tinggi. Geometri merupakan bagian 

matematika yang sangat dekat dengan peserta didik, 

karena hampir semua objek visual yang ada 

disekitar peserta didik merupakan objek geometri. 

Freudenthal (Afgani, 2011) menyebutkan bahwa 

geometri adalah ruang dimana anak-anak berada. 

Dalam ruang itu anak-anak harus belajar 

mengetahui (to know), menelaah (to explore), 

bertempur untuk menang (conquer), merencanakan 

dan mengatur kehidupan (in order to live), bernafas 

(breathe) dan berbuat yang lebih baik (move better 

in it) (Afgani, 2011). Usiskin (1982) memberikan 

alasan mengapa geometri perlu diajarkan yaitu 

pertama, geometri satu-satunya bidang matematika 

yang dapat mengaitkan matematika dengan bentuk 

fisik dunia nyata. Kedua, geometri satu-satunya 

yang dapat memungkinkan ide-ide matematika 

yang dapat divisualisasikan, dan yang ketiga, 

geometri dapat memberikan contoh yang tidak 

tunggal tentang sistem matematika. Dalam proses 

mempelajari geometri, peserta didik akan melalui 

tingkatan-tingkatan berpikir yang berurutan.  

     Kenyataan dilapangan  mahasiwa PGSD 

upaya untuk memiliki pengetahuan prasyarat 

secara mandiri sebelum jam tatap muka belum 

terlihat, sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. 

Terlihat bahwa mahasiswa dalam 

mengimplementasikan teori Van Hiele pada 

geometri ada 70 %  mencapai tingkat kurang 

mahir, 30 % cukup mahir, belum ada yang 

mencapai kategori mahir.  Terlihat pada 

perencanaan kegiatan yang harus dilakukan pada 
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setiap fasenya kurang tepat. Hal ini dimungkinkan 

karakter budaya akademik belum terbangun, 

terlihat dari 18 kelompok mahasiswa ( 91 

mahasiswa) dalam mengembangkan indikator, dan 

tujuan pembelajaran hanya 2 kelompok yang 

benar.  Terlihat mahasiswa kurang berupaya, 

kurang tangguh, kurang kerja keras.  

      Pendidikan karakter budaya akademik 

merupakan upaya untuk membangun nilai-nilai 

dan norma-norma yang menampilkan suasana 

akademik, yaitu suasana yang menampilkan 

perilaku sesuai nilai-nilai dan kaidah-kaidah 

ilmiah dalam upaya memperoleh dan 

mengembangkan pengetahuan dan mencari 

kebenaran. Suasana tersebut mutlak dilakukan, 

dipelihara, dan dibina di perguruan tinggi, 

sehingga disebut dengan pendidikan karakter 

budaya akademik di perguruan tinggi. (Menanti ; 

2012). Dalam pendidikan karakter budaya 

akademik tersebut mengandung implementasi 

nilai-nilai seperti nilai-nilai moral, akhlak, budi 

pekerti, kebenaran, kejujuran, sehingga 

membangun suasana dan pelaku-pelaku akademis 

yang bermoral, berakhlak, berbudi pekerti, 

bernilai kejujuran, kebenaran dalam pemikiran 

dan perbuatan. 

Menurut Elkind & Sweet (dalam 

Kemendiknas 2010), pendidikan karakter dimaknai 

sebagai berikut: “character education is the 

deliberate effort to help people understand, care 

about, and act upon core ethical values. When we 

think about the kind of character we want for our 

children, it is clear that we want them to be able to 

judge what is right, care deeply about what is right, 

and then do what they believe to be right, even in 

the face of pressure from without and temptation 

from within”. 

Menurut Megawangi  (2004), 

pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk 

mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktekannya 

dalam kehidupan sehari-hari,sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positip kepada 

lingkungannya. 

Pendidikan karakter merupakan usaha 

yang disengaja untuk mengembangkan karakter 

yang baik berdasarkan nilai-nilai inti yang baik 

untuk individu dan baik untuk masyarakat. Salah 

satu lembaga yang dapat berperan dalam pendidikan 

karakter adalah peruruan tinggi. Dengan demikian, 

dalam lingkungan perguruan tinggi  tersebut 

tersedia suatu lingkungan moral (moral 

environtment) yang menekankan nilai-nilai yang 

baik dan menjaganya dalam kesadaran setiap orang. 

Sebuah lingkungan yang dapat mengubah nilai 

menjadi sebuah kebaikan dan mengembangkan 

kesadaran intelektual menjadi kebiasaan personal 

dalam pikiran, perasaan dan tindakan. Selain 

memiliki karakter ideal yang diuraikan sebelumnya 

karakter juga menjadi tantangan yang begitu berat 

dan komplek bagi pendidik, juga hasil dari karakter 

yang diberikan juga memiliki soft skill atau 

kecakapan hidup. Dengan kata lain soft skill sebagai 

bagian karakter mahasiswa dan memiliki peran yang 

amat penting.  Pendidikan yang berbasis hard skill, 

saat ini sudah mulai bergeser. Saat ini mulai 

ditekankan pembelajaran yang berbasis soft skill 

(interaksi sosial), karena dalam pembentukan 

karakter generasi bangsa harus mampu bersaing, 

beretika, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi 

dengan masyarakat. Pendidikan soft skill bertumpu 

pada pembinaan mentalitas agar anak bangsa dapat 

menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan. 

Singkatnya saat ini dalam dunia pendidikan telah 

timbul kesadaran bahwa kesuksesan seseorang tidak 

ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan 

keterampilan teknis (hard skill) saja, tetapi juga 

kerampilan mengelola diri dan orang lain. 

Dalam pendidikan karakter budaya 

akademik tersebut mengandung implementasi 

nilai-nilai seperti nilai-nilai moral, akhlak, budi 

pekerti, kebenaran, kejujuran, sehingga 

membangun suasana dan pelaku-pelaku akademis 

yang bermoral, berakhlak, berbudi pekerti, bernilai 

kejujuran, kebenaran dalam pemikiran dan 

perbuatan. Dalam ranah pemikiran (kognitif), 

suasana akademis menggambarkan hal-hal seperti 

pemikiran-pemikiran, analisis-analisis, 

pengambilan keputusan-keputusan moral (moral 

reasoning). Pada ranah moral feeling, tampil 

perasaan moral, kemauan yang mementingkan 

orang lain, dan keduanya (moral reasoning dan 

moral feeling) tersebut mewujud dalam perilaku 

(moral behavior) kebaikan (goodness). 

Membangun moral reasoning, moral feeling, dan 

moral behavior banyak dibicarakan dalam 

pendekatan psikologi, dan pendidikan. Pendidikan 

karakter budaya akademik di lingkungan perguruan 

tinggi berpedoman pada tema pembangunan 

karakter bangsa, yaitu membangun generasi yang 

jujur, cerdas, tangguh, dan peduli (Kementerian 

Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, 2011). 

    Berdasarkan hal ini perlu dibangun karakter 

budaya akademik untuk meningkatkan 

kemampuan mengembangkan indikator geometri. 

  Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk  

meningkatkan keterampilan mahasiswa PGSD 

Unnes  mengembangkan  indikator geometri SD 

melalui budaya karakter akademik. 

2. METODE PENELITIAN 

Subyek penelitian ini adalah dosen 

matematika dan mahasiswa yang mengambil 

matakuliah pemelajaran geometri dan pengukuran 
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satu rombel berjumlah 27 mahasiswa. Penelitian ini 

dilaksanakan di PGSD Unnes. Prosedur yang 

dilakukan dalam penelitian  ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Menurut (Arikunto, 2010), 

penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas bersama. Daur ulang 

dalam penelitian tindakan diawali dengan 

perencanaan tindakan (Planing), penerapan 

tindakan (action), mengobservasi dan 

mengevaluasi dan hasil tindakan (observation and 

evaluation), dan melakukan refleksi (reflecting), 

dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan 

yang diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan).   

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada setiap siklus , sebelum jam tatap muka 

mahasiswa diminta menelaah kurikulum SD 

tentang geometri. Mahasiswa dikelompokkan 

menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 mengkaji 

kurikulum geometri kelas 1, kelompok 2 mengkaji 

kelas 2, kelompk 3 mengkaji kelas 3, kelompok 4 

mengkaji kelas 4, kelompok 5 mengkaji kelas 5, 

dan kelompok 6 mengkaji kelas 6. Setelah diskusi 

kelas hasil indikator untuk geometri SD kelas 1 sd 

6 yang dikembangkan mahasiswa sebagai berikut.

 

Tabel 1. Hasil analisis kurikulum geometri kelas 1 s.d 6 

KD Indikator  

Kelas 1  

3.6 Mengenal bangun ruang 

dan bangun datar dengan 

menggunakan berbagai 

benda konkret 

 

3.6.1 menyebutkan nama bangun datar yang bersesuaian dengan bangun yang 

ditentukan 

3.6.2 menentukan bangun datar yang bersesuaian dengan nama yang ditentukan 

3.6.3 membedakan bangun datar dan daerah bangun datar 

3.6.4 menyebutkan nama benda disekitar yang termasuk bangun ruang 

3.6.5 menyebutkan bangun ruang bersesuaian dengan namanya 

3.6.6 membedakan bangun ruang dan daerah bangun ruang 

4.6 Mengelompokkan 

bangun ruang dan bangun 

datar berdasarkan sifat  

tertentu dengan 

menggunakan berbagai 

benda konkret 

4.6.1 mengelompokkan bangun datar yang sesuai dengan bangun yang diketahui 

4.6.2menggambar bangun datar dengan  menjiplak/menebalkan  

4.6.3 membentuk bangun datar dengan papan berpaku 

4.6.4 mengelompokkan bangun ruang sesuai dengan nama bangunnya 

4.6.5menggambar bangun ruang dengan  menebalkan 

 

3.7 Mengidentifikasi bangun 

datar yang dapat disusun 

membentuk pola 

pengubinan 

3.7.1 Menyebutkan bangun datar yang dapat digunakan untuk pengubinan 

3.7.2 Menyebutkan bangun datar yang  

 terdapat pada pengubinan yang ditentukan 

4.7 Menyusun 

bangun-bangun datar 

untuk membentuk pola 

pengubinan  

4.7.1 merangkai bangun datar membentuk pola pengubinan 

 

4.7.2 menggambar pengubinan dari rangkaian bangun datar 

Kelas 2  

3.8 Menjelaskan ruas garis 

dengan menggunakan model 

konkret bangun datar dan 

bangun ruang 

 

3.8.1 menyebutkan ciri-ciri ruas garis 

3.8.2menyebutkan ruas garis yang membatasi suatu bangun datar 

3.8.3 menyebutkan banyak ruas garis yang membatasi bangun datar 

3.8.4 menyebutkan ruas garis yang membatasi bangun ruang 

3.8.5 menyebutkan banyak ruas garis yang membatasi bengun ruang 

4.8 Mengidentifikasi ruas 

garis dengan menggunakan 

model konkret bangun datar 

dan bangun ruang 

4.8.1 menggambar ruas garis 

 4.8.2Mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak ruas garis yang 

membatasi 

4.8.3 mengelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak ruas garis yang 

membatasi 

4.8.5 membentuk bangun ruang menggunakan banyak ruas garis yang ditentukan 

( sedotan dan pin) 
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3.9 Menjelaskan bangun 

datar dan bangun ruang 

berdasarkan ciricirinya 

 

3.9.1  mengidentifikasi bangun datar berdasarkan ciri-cirinya  (banyak sisi, titik 

sudut dan sudutnya) 

3.9 2 menyebutkan contoh benda di sekitar yang bersesuaian dengan  bangun 

datar berdasarkan ciri-cirinya 

3.9.3  mengidentifikasi bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya ( banyak 

sisi ,banyak  titik sudut, dan banyak rusuk) 

3.9 4 menyebutkan contoh benda di sekitar yang bersesuaian dengan  ciri-ciri 

bangun ruang 

 

4.9 Mengklasifikasi bangun 

datar dan 

bangun ruang berdasarkan 

ciricirinya 

4.9.1 mengelompokan bangun datar berdasarkan banyak sisinya 

4.9.2 membuat contoh  bangun datar di sekitar  berdasarkan ciri-cirinya 

4.9.3 membuat contoh bangun ruang di sekitar berdasarkan ciri-cirinya 

3.10 Menjelaskan pola 

barisan bangun 

datar dan bangun ruang 

menggunakan gambar atau 

benda konkret  

3.10.1 menyebutkan pola dari barisan bangun datar yang ditentukan 

3.10.2 melengkapi pola bangun datar dari pola yang ditentukan 

3.10.3  

4.10 Memprediksi pola 

barisan bangun 

datar dan bangun ruang 

menggunakan gambar atau 

benda konkret  

4.10.1 membuat berbagai pola barisan bangun datar dari berbagai bangun datra 

yang disediakan 

4.10.2 menggambar berbagai pola barisan bangun datar dari berbagai bangun 

datra yang disediakan 

Kelas 3  

3.9 Menjelaskan simetri 

lipat dan simetri putar pada 

bangun datar 

menggunakan benda 

konkret  

 

3.9.1 menyebutkan bangun yang memiliki simetri lipat 

3.9.2 menyebutkan sumbu simetri lipat dari suatu bangun yang ditentukan 

3.9.3 menyebutkan banyak simetri lipat dari suatu bangun yang ditentukan 

3.9.4 menyebutkan bangun yang memiliki simetri putar 

3.9.5 menyebutkan pusat simetri putar dari suatu bangun  

3.9.6 menyebutkan banyak simetri putar dari bangun yang ditentukan 

 

4.9 Mengidentifikasi simetri 

lipat dan 

simetri putar pada bangun 

datar 

menggunakan benda 

konkret 

 

4.9.1 Mengelompokkan bangun datar yang memiliki banyak simetri lipat sama 

4.9.2 Mengelompokkan bangun datar yang memiliki banyak simetri putar sama 

3.11 Menjelaskan sudut, 

jenis sudut 

(sudut siku-siku, sudut 

lancip, dan sudut tumpul), 

dan satuan 

pengukuran tidak baku 

3.11.1Menunjukkan sudut pada bangun datar 

3.11.2Menyebutkan banyak sudut pada bangundatar 

3.11.3Menunjukan sudut lancip, siku-siku, dan tumpul pada bangn datar 

4.11 Mengidentifikasi jenis 

sudut, 

(sudut siku-siku, sudut 

lancip, dan sudut tumpul), 

dan satuan 

pengukuran tidak baku 

(tahap2) 

 

Mengelompokkan bangun datar yang memiliki sudut siku-siku 

Mengelompokkan bangun datar yang memiliki susut lancip 

Mengelompokkan bangun datar yang memiliki sudut tumpul 

3.12 Menganalisis berbagai 

bangun datar berdasarkan 

sifat-sifat yang dimiliki  

3.12.1 menemukan bangun datar yang diketahui sifat-sifatnya 

3.12.2 menemukan hubungan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya 

 

4.12 Mengelompokkan 

berbagai bangun datar 

berdasarkan sifat-sifat yang 

4.12.1 Mengklasifikasikan bangun datar yang memiliki sifat yang sama 

4.12.2 menggambar hubungan bangun datar 
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dimiliki  

KELAS 4  

3.8 Menganalisis sifat-sifat 

segibanyak 

beraturan dan segibanyak 

tidak beraturan  

3.8.1 Menemukan sifat-sifat segibanyak beraturan 

3.8.2Menemukan sifat-sifat segibanyak tidak beraturan 

4.8 Mengidentifikasi 

segibanyak beraturan dan 

segibanyak tidak beraturan 

4.8.1Mengelompokan segibanyak beraturan 

4.8.2Mengelompokkan segibanyak tak beraturan 

4.8.3 Menggambar segibanyak beraturn 

4.8.4 menggambar segibanyak tak beraturan 

3.10 Menjelaskan hubungan 

antar garis 

(sejajar, berpotongan, 

berhimpit) menggunakan 

model konkret 

Menyebutkan ciri ciri dua garis sejajar, berpotongan, dan  berimpit 

Menyebutkan  dua garis yang sejajar pada bangun datar 

Menyebutkankan dua garis yang berpotongan pada bangun datar 

Menyebutkan dua garis yang berhimpit pada bangun datar 

4.10 Mengidentifikasi 

hubungan antar garis 

(sejajar, berpotongan, 

berhimpit) menggunakan 

model konkret 

Menyebutkan alasan mengapa dua garis dikatakan sejajar, berpotongan dan 

berhimpit 

Mengelompokkan garis garis yang sejajar pada bangun datar 

Mengelompokkan garis-garis yang berpotongan pada bangun datar 

Mengelompokkan garis-garis yang berimpit pada bangun datar 

Menggambar dua garis sejajar, berpotongan dan berimpit 

 

KELAS 5  

3.6 Menjelaskan dan 

menemukan jaring-jaring 

bangun ruang sederhana 

(kubus dan balok) 

3.6.1 memilih gambar yang merupakan jaring-jaring kubus 

3.6. 2 memilih gambar yang merupakan jaring-jaring balok 

3.6.3 menentukan bidang atas pada jaring-jaring kubus yang diketahui bidang 

alasnya 

 

4.6 Membuat jaring-jaring 

bangun 

ruang sederhana (kubus dan 

balok)  

4.6.1 menggambar jaring-jaring kubus 

4.6.2 menggambar jaring-jaring balok 

KELAS 6  

3.4 Menjelaskan titik pusat, 

jari-jari, diameter, busur, tali 

busur,tembereng, dan juring  

Menyebutkan  titik pusat, jari-jari, 

diameter, busur, tali busur, 

tembereng, dan juring pada lingkaran 

4.4 Mengidentifikasi titik 

pusat, jarijari, diameter, 

busur, tali busur, tembereng, 

dan juring 

Memberi warna bagian lingkaran yang merupakan titik pusat, jari-jari, 

diameter, busur, tali busur, 

tembereng, dan juring 

3.6 Membandingkan prisma, 

tabung, 

limas, kerucut, dan bola.  

3.6.1.Menemukan perbedaan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola  

3.6.1 Menemukan hubungan antara bangun prisma, tabung, limas, kerucut, dan 

bola 

4.6 Mengidentifikasi 

prisma, tabung, 

limas, kerucut, dan bola  

4.6.1 Menggambar hubungan antara bangun ruang  

3.7 Menjelaskan bangun 

ruang yang merupakan 

gabungan dari beberapa 

bangun ruang, serta luas 

permukaan dan volumenya  

3.7.1 Menemukan bangun yang dirangkai menjadi kubus 

3.7.2 menemukan bangun yang dirangkai menjadi balok 

3.7.3 menentukan luas permukaan kubus /balok 

3.7.4  menenentukan volume kubus/balok 

4.7 Mengidentifikasi bangun 

ruang yang merupakan 

gabungan dari beberapa 

4.7.1 menggambar gabungan bangun ruang menjadi kubus/balok 

4.7.2 mengomunikasikan cara menentukan luas  
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bangun ruang, serta luas 

permukaan dan volumenya  

 

Dari hasil pengamatan terlihat keterampilan 

mahasiswa dalam mengembangkan indikator 

geometri SD ada pada skala 3 kategori baik. 

 

4. SIMPULAN  

Simpulan penelitian ini adalah keterampilan 

mengembangkan indikator geometri SD pada 

mahasiswa PGSD Unnes dapat meningkat dari 

cukup menjadi baik. Saran yang dikemukakan 

adalah dalam memelajarkan geometri hendaknya 

memperhatikan indikator yang dikembangkan agar 

pembelajaran dan hasil belajar siswa sesuai yang 

diharapkan 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan : (1)  mendeskripsikan respon mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang terhadap bahan 

ajar digital Universitas Terbuka; (2) mendeskripsikan pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka oleh mahasiswa 

non pendas UPBJJ-UT Semarang, (3) Menguji ada tidaknya hubungan antara respon terhadap bahan ajar digital Universitas 

Terbuka dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang, (4) menguji ada tidaknya hubungan antara 

pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang, 

(5) menemukan besarnya kontribusi respon terhadap bahan ajar digital Universitas Terbuka terhadap prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang, (6) menemukan besarnya kontribusi pemanfaatan bahan ajar digital 

Universitas Terbuka dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian korelasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang masa 

registrasi 2017.1 sejumlah 3767 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik proportional stratifiel random 

sampling, dengan jumlah sampel 350 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan : (1) angket, (2) studi 

dokumenter. Teknik analisis data menggunakan : (1) statistic deskriptif, (2)  Korelasi Product Moment dari Karl Pearson, (3 

Regresi Linier. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) rata-rata respon mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang terhadap 

bahan ajar digital Universitas Terbuka menyatakan sangat baik, dengan skor rata-rata 41,17 (sangat baik); (2) rata-rata 

pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka oleh mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang dalam kategori baik, 

dengan skor rata-rata 36,88 (baik);  (3) ada hubungan positip antara respon terhadap bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang, r=0,631 untuk N = 350  untuk p< 0,01; (4) ada 

hubungan positip antara hubungan antara pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka dengan prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang, r = 0,839 untuk N = 350 untuk p < 0,01;  (5) besarnya kontribusi respon 

terhadap bahan ajar digital Universitas Terbuka terhadap prestasi belajar mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang, 

adalah 39,8%, (6) besarnya kontribusi pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka dengan prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang adalah 70,4%. Saran-saran yang diajukan terkait dengan hasil penelitian ini 

antara lain adalah  : (1) untuk meningkatkan prestasi belajar  mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang salah satu cara 

yang dapat ditempuh adalah dengan meminta mahasiswa untuk lebih aktif memanfaatkan bahan ajar digital Universitas 

Terbuka, (2) untuk meningkatkan respon mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang terhadap bahan ajar digital 

Universitas Terbuka, maka perlu ada upaya sosialisasi bahan ajar digital Universitas Terbuka kepada para mahasiswa, serta 

perbaikan bahan ajar digital untuk lebih mudah diakses mahasiswa dan isinya untuk lebih mudah dipahami mahasiswa, 

dibandingkan BMP. 

 .   

Kata kunci : bahan ajar digital, prestasi belajar, respon, Universitas Terbuka 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional merumuskan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. 

Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. Tujuan pendidikan nasional tersebut 

merupakan rumusan mengenai kualitas manusia 

Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap 

satuan pendidikan, termasuk di Universitas 

Terbuka. 

Menurut UU nomor 20 tahun 2003 Bab I  

Pasal 20 Pembelajaran adalah suatu proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam 

rangka menunjang proses pembelajaran setiap 

satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang 

meliputi perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, 

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang 

diperlukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Bab VII Pasal 42 

tentang Standar Sarana dan Prasarana. 
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Berdasarkan uraian tersebut, salah satu 

faktor pendukung dalam proses pembelajaran 

adalah sumber belajar. Sumber belajar dapat 

diartikan sebagai segala apa yang ada diluar 

individu dan memungkinkan mempermudah serta 

mendukung terjadinya proses belajar (Rohani, 

2010: 109). Menurut AECT (Asso-ciation of 

Education Communication Teknology) melalui 

karyanya “The Defini-tion of Educational 

Tecnology”, sebagaimana dikutip Ahmad Rohani 

(2010) mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 

6 macam yaitu pesan, orang, bahan pengajaran, alat 

pengajaran, teknik atau prosedur pengajaran, dan 

lingkungan. Pemanfaatan sumber belajar sangat 

diperlukan dalam proses perkuliahan di Universitas 

Terbuka, karena UT menggunakan system belajar 

tutorial on line dan system belajar tatap 

muka.Sistem belajar tutorial on line maupun 

tutorial tatap muka mengharuskan mahasiswa 

untuk memanfaatkan sumber belajar yang telah 

disediakan oleh UT yaitu bahan ajar digital. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas 

pelayanan dan fasilitas belajar mahasiswa melalui 

media elektronik dan jaringan internet, Universitas 

Terbuka mulai 2017.1 UT kembali memberikan 

fasiltas belajar melalui media elektronik dan 

internet dengan nama Bahan Ajar Digital UT (BA 

Digital UT) secara secara gratis. Bahan Belajar 

(BA) Digital UT adalah sebuah applikasi digital 

yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa 

untuk menunjang kegiatan belajar dalam setiap 

semester.  

BA Digital dirancang dalam rangka 

mendukung kesuksesan belajar mahasiswa selama 

menempuh studi di UT. Penyediaan BA Digital 

merupakan salah satu upaya terkini untuk 

meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam 

memberikan akses dan kemudahan kepada seluruh 

mahasiswa terhadap sumber belajar. BA Digital 

yang disiapkan dan ditawarkan UT pada saat ini 

adalah hasil konversi bahan ajar cetak (BAC) atau 

yang biasa disebut dengan Buku Materi Pokok.  

BA Digital ini hanya dapat diakses dan diunduh 

secara gratis oleh mahasiswa UT yang melakukan 

registrasi mata kuliah pada semester berjalan.. 

BA Digital tersebut mulai dapat diunduh 

pada 11 Februari 2017 dan hanya dapat dibuka 

pada 2 (dua) perangkat mobile dengan Sistem 

Operasi Android. Untuk dapat mengakses BA 

Digital tersebut, Mahasiswa harus melakukan 

instalasi aplikasi BA Digital UT yang sudah 

disiapkan dan dapat unduh di Google Play Store. 

Dan untuk dapat mengakses BA Digital UT, 

mahasiswa harus aktivasi atau log in di 

ecampus.ut.ac.id kemudian meng-instal applikasi 

tersebut dan dapat di download di Google Play 

Store. 

Berkaitan dengan telah diterbitkannya BA 

Digital tersebut, UPBJJ-UT Semarang telah 

mensosialisasikan program ini melalui kegiatan 

Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB), baik 

mahasiswa Prodi Pendidikan Dasar (Pendas) 

maupun Program Non-Pendidikan Dasar (Non-

Pendas). Sosialisasi program ini dilakukan dalam 

bentuk teori dan praktik, mulai dari konsep, cara 

aktivasi, maupun praktik pemanfaatannya. Dengan 

demikian dapat diasumsikan bahwa program ini 

telah dikenal oleh mahasiswa baru Universitas 

Terbuka UPBJJ Semarang. 

BA Digital memberikan kemudahan 

kepada mahasiswa untuk mengakses materi yang 

ada di dalam BMP pada sembarang waktu. Hal ini 

berarti bahwa mahasiswa yang telah 

meregristasikan mata kuliah pada semester berjalan 

dapat mengakses BMP kapan saja dan dimana saja 

dengan menggunakan HP Android. Dengan 

berbekal username, pasward, hap android yang 

sudah terinstal aplikasi BA Digital UT mahasiswa 

dapat melakukan kegiatan belajar. 

Mahasiswa Pendas terdiri dari 2 prodi, 

yaitu Prodi Pendidikan Guru SD (PGSD) dan Prodi 

Pendidikan Guru PAUD (PG-PAUD). Kedua Prodi 

ini merupakan program sipas (sisten paket 

semester). Program sispas dalam belajar 

memahami materi yang ada di BMP baik cetak 

maupun noncetak (BA digital) dibantu tutor dalam 

kegiatan tutorial. Sedangkan mahasiswa non-

pendas dibedakan menjadi 2, yaitu mahasiswa 

nonpendas yang mengambil program sipas. dan 

program nonsipas. Program sipas nonpendas 

mendapat bantuan belajar dalam bentuk tutorial 

seperti pada prodi PGSD dan Prodi PG-PAUD dan 

mahasiswa nonpendas program mandiri tidak 

mendapatkan bantuan tutorial. 

Mahasiswa nonpendas pada pratiknya 

harus membeli BMP sendiri melalui toko buku 

online. Tampa membeli BMP sendiri mahasiswa 

tidak dapat belajar. Dengan adanya BA Digital 

mahasiswa nonsipas tidak lagi harus membeli 

BMP. Dengan BA Digital mahasiswa sudah dapat 

belajar melalui android yang dimiliki. Melalui BA 

Digital, mahasiswa program ini dapat belajar secara 

mandiri. melalui program ini. Keberhasilan belajar 

mahasiswa program ini ditentukan oleh 

kedisiplinan dan kemampuan diri mahasiswa dalam 

memahami isi BMP.. Belajar mahasiswa tanpa ada 

kontrol dari tutor. 

Keefektifan perkuliahan di Universitas 

Terbuka sangat didukung oleh faktor sumber 

belajar berupa bahan ajar digital dan respon 

mahasiswa terhadap bahan ajar digital. 

Pemanfaatan bahan ajar digital dan respon 

mahasiswa terhadap bahan ajar digital  diduga 

berpengaruh pada meningkatnya hasil belajar 

mahasiswa. Hasil belajar merupakan perubahan 

akibat kegiatan belajar sehingga mahasiswa dapat 

menguasai materi pengajaran yang disampaikan 

pada kegiatan belajar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Hasil perubahan tersebut meliputi 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor (Purwanto, 
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2016: 46). Hasil belajar ini merupakan tolok ukur 

tercapainya tujuan pembelajaran.  

Hasil penelitian dari PISA (Programme 

for International Student Assess-ment) pada tahun 

2012 prestasi belajar siswa Indonesia tergolong 

rendah. Pada survei tersebut menempatkan posisi 

Indonesia pada peringkat 64 dari 65 negara. Hal ini 

sesuai dengan hasil kajian PIRLS (Progress in 

Internasional Reading Lite-racy Study) tahun 2011 

tentang Studi Internasional dalam bidang membaca 

pada anak-anak diseluruh dunia yang disponsori 

oleh IEA menunjukkan bahwa rata-rata 

kemampuan membaca anak Indonesia berada pada 

urutan ke-45 dari 49 negara di dunia. Kajian PIRLS 

ini menempatkan siswa Indonesia dengan skor 

51,7, dibawah Filipina (skor 52,6); Thailand (skor 

65,1); Singapura (74,0); dan Hongkong (skor 75,5). 

Kondisi hasil belajar yang kurang memuaskan ini 

juga terjadi pada sebagian mahasiswa non pendas 

program nonsipas UT-UPBJJ Semarang.  

Mahasiswa nonpendas program nonsipas 

belajar mandiri tanpa kontrol. Baik tingkat 

Aksesbilitas terhadap Hasil belajar ditentukan oleh 

kedisiplinan dan kemampuan diri mahasiswa. 

Seberapa tinggi tingkat aksesbilitasnya terhadap 

bahan ajar digital tidak diketahui. Masalah yang 

muncul adalah bagaimana pengaruh bahan ajar 

digital terhadap hasil belajar mahasiswa nonpendas 

program nonsipas di UPBJJ-UT Semarang. Dengan 

demikian perlu diteliti tingkat aksesbilitas 

mahasiswa pada bahan ajar digital dan seberapa 

besar pengaruhnya terhadap hasil belajar 

mahasiswa di UPBJJ-UT Semarang. Karena 

prestasi atau hasil belajar mahasiswa UT 

dipengaruhi oleh respon dan pemanfaatan bahan 

ajar digital. 

Berdasarkan pemikiran dan kondisi 

tersebut di atas, dalam penelitian ini dimunculkan 

ide untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan respon,dan bahan ajar digital 

Universitas Terbuka terhadap prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang”. 

Masalah pokok penelitian ini dirumuskan 

dalam pertanyaan sebagai berikut :  (1) 

bagaimanakah  respon mahasiswa non pendas 

UPBJJ-UT Semarang terhadap bahan ajar digital 

Universitas Terbuka?, (2) bagaimanakah  

pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka 

oleh mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang?, 

(3) apakah ada hubungan antara respon terhadap 

bahan ajar digital Universitas Terbuka dengan 

prestasi belajar mahasiswa non pendas di UPBJJ-

UT Semarang?, (4) apakah ada hubungan antara 

pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang?, (5) seberapa besar 

kontribusi respon terhadap bahan ajar digital 

Universitas Terbuka terhadap prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang?, 

(6) seberapa besar kontribusi pemanfaatan bahan 

ajar digital Universitas Terbuka dengan prestasi 

belajar mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT 

Semarang?. 

Tujuan penelitian ini untuk : (1)  

mendeskripsikan respon mahasiswa non pendas 

UPBJJ-UT Semarang terhadap bahan ajar digital 

Universitas Terbuka; (2) mendeskripsikan 

pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka 

oleh mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang, 

(3) Menguji ada tidaknya hubungan antara respon 

terhadap bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang, (4) menguji ada tidaknya 

hubungan antara pemanfaatan bahan ajar digital 

Universitas Terbuka dengan prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang, (5) 

menemukan besarnya kontribusi respon terhadap 

bahan ajar digital Universitas Terbuka terhadap 

prestasi belajar mahasiswa non pendas di UPBJJ-

UT Semarang, (6) menemukan besarnya kontribusi 

pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang. 

Abdul Majid (2013) menguraikan sumber 

belajar sebagai segala tempat atau lingkungan 

sekitar yang digunakan sebagai wahana untuk 

melakukan proses perubahan tingkah laku. 

Sedangkan Sitepu (2014:18) merinci sumber 

belajar mencakup apasaja termasuk orang, bahan 

pembelajaran, perangkat keras pem-belajaran, dan 

lain-lain yang digunakan oleh peserta didik untuk 

memudahkan be-lajar. Rohani (2010: 186) 

menguraikan pengertian sumber belajar yang lebih 

luas yaitu segala apa yang mendatangkan manfaat 

atau mendukung individu untuk berubah kearah 

yang lebih positif, dinamis, atau menuju ke 

perkembangan.  Berdasarkan elaborasi dari 

pendapat Abdul Majid (2013), Sitepu (2014) dan 

Rohani (2010) bahwa sumber belajar adalah segala 

daya atau obyek yang ada di luar individu yang 

digunakan untuk belajar mencakup bahan 

pengajaran, bahan pengajaran, lingkungan tempat 

belajar dan manusia atau tutor penyampai 

informasi belajar. Sumber belajar yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah bahan ajar digital. 

Bahan Ajar Digital dirancang dalam 

rangka mendukung kesuksesan belajar mahasiswa 

selama menempuh studi di UT. Penyediaan BA 

Digital merupakan salah satu upaya terkini untuk 

meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam 

memberikan akses dan kemudahan kepada seluruh 

mahasiswa terhadap sumber belajar. BA Digital 

yang disiapkan dan ditawarkan UT pada saat ini 

adalah hasil konversi bahan ajar cetak (BAC) atau 

yang biasa disebut dengan Buku Materi Pokok.   

Bahan Ajar Digital tersebut mulai dapat diunduh 

pada 11 Februari 2017 dan hanya dapat dibuka 

pada 2 (dua) perangkat mobile dengan Sistem 

Operasi Android. Untuk dapat mengakses BA 

Digital tersebut, Mahasiswa harus melakukan 
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instalasi aplikasi BA Digital UT yang sudah 

disiapkan dan dapat unduh di Google Play Store. 

Dan untuk dapat mengakses BA Digital UT, 

mahasiswa harus aktivasi atau log in di 

ecampus.ut.ac.id kemudian meng-instal applikasi 

tersebut dan dapat di download di Google Play 

Store. Indikator pemanfaatan bahan ajar digital  

dalam penelitian ini mencakup : (1) pemahaman 

tentang bahan ajar digital, (2) kepemilikan alat 

untuk akses bahan ajar digital, (3) akses bahan ajar 

digital, (4) kendala akses bahan ajar digital, (5) 

frekuensi akses bahan ajar digital, (6) pemanfaatan 

BMP. 

Setiap tingkah laku pada hakekatnya 

merupakan tanggapan atau balasan (respon) 

terhadap rangsangan atau stimulus (Sarlito, 1995). 

Menurut Gulo (1996), respon adalah suatu reaksi 

atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau 

merupakan hasil stimulus tersebut. Respon dalam 

penelitian ini diartikan sebagai sikap penerimaan, 

persetujuan, kecocokan, dan persepsi mahasiswa 

terhadap bahan ajar digital Universitas Terbuka 

ditnjau dari iai / materi, kepraktisan, kemudahan 

pemahaman, dan manfaat. 

Sudjana (2007) menguraikan hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Pendapat lain Rifai dan Anni (2012: 85) 

menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Sedangkan menurut 

Purwanto (2016: 46) hasil belajar merupakan 

perubahan akibat kegiatan belajar sehingga peserta 

didik dapat menguasai materi pengajaran yang 

disam-paikan pada kegiatan belajar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Hasil perubahan tersebut 

meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Senada dengan pendapat Purwanto (2016: 46), 

Susanto (2013: 5) menyatakan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri siswa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif,afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. Hasil belajar merupakan keluaran 

yang dipengaruhi oleh berbagai masukan. Hasil 

belajar adalah hasil belajar yang dinyatakan secara 

kuantitatif atau kualitatif berdasarkan hasil 

pengukuran / tes prestasi belajar yang dicapai oleh 

mahasiswa, berupa prestasi akademik yang 

ditunjukkan oleh skor sumatif pada akhir semester. 

Bloom (1986 : 273), mengklasifikasi hasil belajar 

menjadi 3 domain / kawasan, yaitu : 1) domain 

kognitif, 2) domain afektif, dan 3) domain 

psikomotor. Setiap domain tersebut dirinci menjadi 

beberapa aspek. Dalam penelitian ini untuk 

mengukur hasil belajar / prestasi belajar digunakan 

klasifikasi domain dari Bloom. Prestasi belajar 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rata-rata 

prestasi belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah 

yang dinyatakan secara kuantitatif berdasarkan 

hasil pengukuran atau tes hasil belajar, berupa 

prestasi akademik yang ditunjukan oleh skor 

sumatif pada akhir semester. 

 

2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian 

korelasi. Menurut Arikunto (2010: 4) penelitian 

korelasi adalah penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menguji tingkat hubungan antara dua 

variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, 

tambahan atau manipulasi terhadap data yang 

memang sudah ada.  

Variabel yang diteliti pada penelitian ini 

adalah respon terhadap bahan ajar digital 

Universitas Terbuka (X1) dan pemanfaatan bahan 

ajar digital UT (X2) sebagai variabel bebas, serta 

prestasi belajar (Y) sebagai variabel terikat. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa non pendas UPBJJ-UT 

Semarang masa registrasi 2017.1 sejumlah 3767 

mahasiswa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2015: 118). Menurut Arikunto 

(2010:174) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Oleh karena itu sampel yang 

diambil harus representatif atau mewakili. Agar 

sampel yang diambil representatif maka perlu 

dilakukan teknik sampling. Menurut Sugiyono 

(2015: 118) teknik sampling adalah suatu cara 

pengambilan sampel. Dalam penelitian ini teknik 

sampling yang digunakan adalah teknik 

proportional stratifiel random sampling (sampel 

proporsi bertingkat. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 350 mahasiswa 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan : (1)  angket, (2) studi 

dokumenter.   

Teknik analisis data menggunakan : (1) 

statistic deskriptif, (2)  Korelasi Product Moment 

dari Karl Pearson, (3 Regresi Linier. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Sejumlah 90,20% respon mahasiswa non 

pendas UPBJJ-UT Semarang terhadap bahan ajar 

digital Universitas Terbuka dalam kategori sangat 

baik, dalam arti mahasiswa memberikan respon 

sangat menerima, sangat setuju, sangat cocok, dan 

persepsi sangat bermanfaat terhadap bahan ajar 

digital Universitas Terbuka diitinjau dari isi / 

materi, kepraktisan, kemudahan pemahaman, dan 

manfaat. Skor rata-rata respon mahasiswa non 

pendas UPBJJ-UT Semarang terhadap bahan ajar 

digital Universitas Terbuka adalah 41,17 artinya  

sangat baik (sangat bermanfaat). 

Sejumlah 67,14% pemanfaatan bahan ajar 

digital Universitas Terbuka oleh mahasiswa non 

pendas UPBJJ-UT Semarang,  dalam kategori  

baik, dalam arti  mahasiswa non pendas UPBJJ-UT 

Semarang cenderung untuk sering memanfaatkan 
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bahan ajar digital Universitas Terbuka. Skor rata-

rata pemanfaatan bahan ajar digital Universitas 

Terbuka oleh mahasiswa non pendas UPBJJ-UT 

Semarang adalah 36,88 artinya  baik. 

Sejumlah 95,71% prestasi belajar 

mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang,  

dalam kategori  baik, dalam arti  mahasiswa non 

pendas UPBJJ-UT Semarang cenderung memiliki 

penguasaan sekitar 70-79% materi mata kuliah 

yang ditempuhnya. Skor rata-rata prestasi belajar 

mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang 

adalah 77,05 artinya  baik. 

Dari hasil perhitungan analisis korelasi 

Product Moment tentang hubungan antara respon 

terhadap bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang, ditemukan r hitung = 0,631, 

dan r probabilitas = 0,000 untuk p < 0,01 dengan N 

= 350.  Hubungan variabel antara antara respon 

terhadap bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang tersebut ternyata signifikan 

pada p < 0,01. Karena r hitung (ro) = 0, 631 lebih 

besar daripada r probabilitas (rp) = 0,0000, maka 

hipotesis nol (Ho) ditolak, dan hipotesis alternatif 

(Ha) diterima. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa “Ada hubungan antara respon 

terhadap bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang, diterima. Dengan 

menggunakan analisis regresi linier di temukan 

kontribusi respon terhadap bahan ajar digital 

Universitas Terbuka terhadap prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang, 

ditemukan R square = 0,398, hal ini berarti 

besarnya kontribusi respon terhadap bahan ajar 

digital Universitas Terbuka terhadap prestasi 

belajar mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT 

Semarang adalah sebesar 39,8%. Kondisi seperti 

ini dimungkinkan karena  : (1) menurut Rifai dan 

Anni (2012: 81) ada beberapa faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil 

belajar yaitu faktor internal dan eksternal, dan salah 

satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi 

belajar adalah emosional peserta didik, seperti 

persepsi, respon terhadap suatu obyek. Dalam hal 

ini mahasiswa UT yang memiliki respon positip 

terhadap bahan ajar digital sebagai salah satu 

sumber belajar mandiri mahasiswa UT, maka 

cenderung memiliki prestasi belajar yang lebih 

baik, dibandingkan dengan mahasiswa yang 

memiliki respon negatip terhadap bahan ajar digital 

UT. 

 

Dari hasil perhitungan analisis korelasi 

Product Moment tentang hubungan antara 

pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang, ditemukan r hitung = 0,839, 

dan r probabilitas = 0,000 untuk p < 0,01 dengan N 

= 350.  Hubungan variabel antara antara 

pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang tersebut ternyata signifikan 

pada p < 0,01. Karena r hitung (ro) = 0, 839 lebih 

besar daripada r probabilitas (rp) = 0,0000, maka 

hipotesis nol (Ho) ditolak, dan hipotesis alternatif 

(Ha) diterima. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa “Ada hubungan antara 

pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang” diterima. Dengan 

menggunakan analisis regresi linier di temukan 

kontribusi pemanfaatan bahan ajar digital 

Universitas Terbuka terhadap prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang, 

ditemukan R square = 0,704, hal ini berarti 

besarnya kontribusi pemanfaatan bahan ajar digital 

Universitas Terbuka terhadap  prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang 

adalah sebesar 70,4%. Kondisi seperti ini 

dimungkinkan karena (1) sumber belajar 

merupakan komponen sistem pengajaran, maka 

harus bekerjasama, saling berhu-bungan, dan saling 

ketergantungan antar komponen sehingga tidak 

dapat berjalan secara terpisah (Rohani, 2010: 188), 

sehingga memanfaatkan sumber belajar harus 

berkesinambungan. Sumber belajar yang dapat 

dimanfaatkan secara optimal dapat mendorong 

kebermaknaan dalam pembelajaran (Abdul Majid, 

2013). Dalam hal ini pemanfataan sumber belajar 

yang berupa bahan ajar digital UT oleh mahasiswa 

non pendas UT akan  mempengaruhi keberhasilan 

mahasiswa dalam belajar, terutama terhadap pretasi 

belajar mahasiswa, (2) Mahasiswa UT diharapkan 

dapat belajar secara mandiri. Cara belajar mandiri 

menghendaki mahasiswa untuk belajar atas 

prakarsa atau inisiatif sendiri. Belajar mandiri dapat 

dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, 

baik dalam kelompok belajar maupun dalam 

kelompok tutorial. UT menyediakan bahan ajar 

yang dirancang untuk dapat dipelajari secara 

mandiri. Belajar mandiri dalam banyak hal 

ditentukan oleh kemampuan belajar secara efektif. 

Kemampuan belajar bergantung pada kecepatan 

membaca dan kemampuan memahami isi bacaan. 

Untuk dapat belajar mandiri secara efektif, 

mahasiswa UT dituntut memiliki disiplin 

diri,inisiatif, dan motivasi belajar yang kuat. 

Mahasiswa juga dituntut untuk dapat mengatur 

waktunya dengan efisien, sehingga dapat belajar 

secara teratur berdasarkan jadwal belajar yang 

ditentukan sendiri. Oleh karena itu, agar mahasiswa 

dapat mencapai hasil yang optimal, mahasiswa 

harus memiliki kemampuan dan keterampilan 

belajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan 

ajar digital. Oleh karena itu mahasiswa UT yang 

cenderung untuk selalu / sering memanfaatkan 

bahan ajar digital, akan memiliki prestasi belajar 

yang cenderung lebih baik, dibandingkan 
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mahasiswa yang cenderung jarang / tidak pernah 

memanfaatkan bahan ajar digital Universitas 

Terbuka. 
 

4. SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : (1) sejumlah 90,20% respon mahasiswa 

non pendas UPBJJ-UT Semarang terhadap bahan 

ajar digital Universitas Terbuka dalam kategori 

sangat baik, dalam arti mahasiswa memberikan 

respon sangat menerima, sangat setuju, sangat 

cocok, dan memiliki persepsi sangat bermanfaat 

terhadap bahan ajar digital Universitas Terbuka, 

dengan skor rata-rata sebesar 41,17 artinya  sangat 

baik; (2) sejumlah 67,14% pemanfaatan bahan ajar 

digital Universitas Terbuka oleh mahasiswa non 

pendas UPBJJ-UT Semarang,  dalam kategori  

baik, dalam arti  mahasiswa non pendas UPBJJ-UT 

Semarang cenderung untuk sering memanfaatkan 

bahan ajar digital Universitas Terbuka, dengan  

skor rata-rata sebesar 36,88 artinya  baik, (3) ada 

hubungan positip antara respon terhadap bahan ajar 

digital Universitas Terbuka dengan prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang, 

r=0,631 untuk N = 350 untuk p < 0,01;  (4) ada 

hubungan positip antara hubungan antara 

pemanfaatan bahan ajar digital Universitas Terbuka 

dengan prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang, r = 0,839 untuk N = 350 

untuk p < 0,01;  (5) besarnya kontribusi respon 

terhadap bahan ajar digital Universitas Terbuka 

terhadap prestasi belajar mahasiswa non pendas di 

UPBJJ-UT Semarang, adalah 39,8%, (6) besarnya 

kontribusi pemanfaatan bahan ajar digital 

Universitas Terbuka dengan prestasi belajar 

mahasiswa non pendas di UPBJJ-UT Semarang 

adalah 70,4%. 

Saran-saran yang diajukan terkait dengan 

hasil penelitian ini antara lain adalah  : (1) dalam 

rangka  untuk meningkatkan prestasi belajar  

mahasiswa non pendas UPBJJ-UT Semarang salah 

satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan 

meminta mahasiswa untuk lebih aktif 

memanfaatkan bahan ajar digital Universitas 

Terbuka, (2) guna meningkatkan respon mahasiswa 

non pendas UPBJJ-UT Semarang terhadap bahan 

ajar digital Universitas Terbuka, maka perlu ada 

upaya sosialisasi bahan ajar digital Universitas 

Terbuka kepada para mahasiswa, serta perbaikan 

bahan ajar digital untuk lebih mudah diakses 

mahasiswa dan isinya untuk lebih mudah dipahami 

mahasiswa, dibandingkan BMP. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1)  menghasilkan   model  pembelajaran MORE (Model-Observe-Reflect- Explain) 

berbantuan electronic book (e-book) yang efektif mampu mengembangkan karakter konservasi, (2)  menguji tingkat 

efektivitas model  pembelajaran MORE (Model-Observe-Reflect- Explain) berbantuan electronic book (e-book) dalam 

mengembangkan karakter konservasi, (3) menguji tingkat efektivitas model  pembelajaran MORE (Model-Observe-Reflect- 

Explain) berbantuan electronic book (e-book) dalam meningkatkan hasil belajar Pendidikan IPS SD, (4)  mendeskripsikan 

respon mahasiswa terhadap model  pembelajaran MORE (Model-Observe-Reflect- Explain) berbantuan electronic book. 

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development. Teknik penelitian yang digunakan antara lain: (1) survey, 

(2) Delphi, (3) penelitian tindakan kelas, serta (4) eksperimen. Teknik pengumpulan menggunakan : (1) wawancara, (2) studi 

dokumentasi, (3) observasi, (4) skala sikap kepribadian, (5) tes prestasi belajar, (6) Tes Standard Progressive Matrics (SPM) 

buatan Raven. Teknik analisis hasil pengembangan model menggunakan: (1) Teknik Delphi, (2)  Analisis Kualitatif, (3)  

Analisis Deskriptif, (4) Teknik t-test. Teknik analisis hasil  uji validasi model menggunakan : (1) Teknik t-tes, (2)  Analisis 

Kovarians, (3) Analisis Variance (ANAVA). Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Model pembelajaran MORE (Model-

Observe-Reflect- Explain) berbantuan e-book yang efektif memiliki prosedur : (1) tahap pendahuluan, (2) tahap Model, (3) 

tahap Observe, (4) tahap Reflect, (5) tahap Explain, dan (6) tahap penutup;  (2) Dengan mengontrol variabel inteligensi dan 

pengetahuan awal, model pembelajaran MORE (Model-Observe-Reflect- Explain) berbantuan e-book lebih efektif daripada 

model pembelajaran konvensional dalam mengembangkan karakter konservasi, dimana F hitung (Fo) = 3,934 dan F 

probabilitas (Fp) = 0,055; (3) Dengan mengontrol variabel inteligensi dan pengetahuan awal, model pembelajaran MORE 

(Model-Observe-Reflect- Explain) berbantuan e-book lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional dalam 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan, dimana F hitung (Fo) = 3,518  dan F probabilitas (Fp) = 0,069; (5) 

Sejumlah 76,32% mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang memiliki respon  yang sangat baik  (skala  3 dan 4 lebih 

besar dibanding skala 1 dan 2) terhadap model pembelajaran MORE (Model-Observe-Reflect- Explain) berbantuan e-book. 

Saran-saran yang diajukan terkait dengan hasil penelitian ini antara lain adalah  untuk mengembangkan karakter konservasi 

mahasiswa serta meningkatkan  hasil belajar dalam perkuliahan, khususnya di PGSD UNNES, dosen dapat menggunakan 

model pembelajaran MORE (Model-Observe-Reflect- Explain) berbantuan e-book sebagai salah satu model pembelajaran.  
 .   

Kata kunci : e-book, karakter, konservasi, MORE 

 

1. PENDAHULUAN 
 
Kehidupan masyarakat yang terus menerus 

mengalami perubahan seiring dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut 

pendidikan tinggi harus menyesuaikan dan 

mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi, agar 

materi dan pengalaman belajar yang diberikan di 

kampus bermanfaat untuk bekal kehidupan 

mahasiswa. Penyelenggaraan pembelajaran di 

pendidikan tinggi harus selaras dan mengacu 

kepada UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

nasional 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. Tujuan 

pendidikan nasional ini merupakan rumusan 

mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan, 

termasuk di UNNES. 

UNNES sebagai universitas konservasi, 

berupaya menanamkan nilai-nilai konservasi dalam 

pembelajaran. Untuk itu dalam upaya 

mengembangkan karakter konservasi  dan 

meningkatkan hasil belajar mahasiswa,   

pembelajaran sebagai kegiatan utama proses 

pemberian pengalaman belajar bagi mahasiswa 

dalam mewujudkan ketercapaian standar 

kompetensi lulusan dan tujuan pendidikan yang 

dikehendaki, sesuai kurikulum UNNES 2015, 

pembelajaran perlu menanamkan 8 nilai konservasi 
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dalam pembelajaran, yaitu inspiratif, humanis, 

peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil.  

Menurut Tilaar (2008), dalam era 

reformasi masyarakat Indonesia menginginkankan 

terwujudnya suatu masyarakat baru, yakni 

masyarakat terbuka , maju dan modern serta ingin 

meninggalkan pola-pola kehidupan masyarakat 

orde baru. Adanya ciri-ciri masyarakat yang 

diinginkan itu menurut Tilaar tidak terlepas dari 

perubahan-perubahan besar yang tengah terjadi 

dalam kehidupan umat manusia memasuki abad 21. 

Tilaar mencatat dua kekuatan global yang 

mempengaruhi perubahan masyarakat, yakni proses 

demokrasi dan kemajuan teknologi komunikasi. 

Perkembangan demokratisasi masyarakat menuntut 

suatu pendidikan yang sesuai. Sistem pendidikan 

dituntut dapat mengembangkan kemampuan 

individu (empowering of people). Sedangkan 

kemajuan teknologi komunikasi yang telah 

mengaburkan batas-batas yang mengisolasi 

manusia, menuntut adanya gerakan pendidikan 

yang mengarah kepada pembentukan “civil 

society”, yaitu masyarakat yang damai dan 

sejahtera, yang kemudian dinamakan sebagai 

masyarakat madani. Adanya kekuatan yang 

mengubah pola kehidupan masyarakat itu, bukan 

hanya menuntut perbaikan kualitas, akan tetapi 

juga sekaligus perlunya perumusan kembali arah 

pendidikan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan perubahan yang terjadi. 

Kemajuan teknologi informasi telah 

membawa dampak positip bagi perkembangan 

dunia pendidikan.  Teknologi informasi khususnya 

teknologi komputer dan internet, baik dalam hal 

perangkat keras maupun lunaknya, memberikan 

banyak tawaran dan pilihan bagi dunia pendidikan 

untuk menunjang proses pembelajaran peserta 

didik. Keunggulan yang ditawarkan bukan saja 

terletak pada faktor kecepatan untuk mendapatkan 

informasi, namun juga fasilitas multimedia yang 

dapat membuat belajar lebih menarik, visual dan 

interaktif. Sejalan dengan perkembangan teknologi 

komputer dan internet, banyak kegiatan 

pembelajaran yang dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi ini. Pemanfaatan TIK 

pada proses pembelajaran dapat digunakan untuk 

membantu dosen dalam menyampaikan suatu 

materi pembelajaran.  

Pembelajaran di perguruan tinggi harus 

didisain agar mampu menciptakan generasi yang 

memiliki kemampuan tinggi, yang menurut 

Sukmadinata (2000) generasi yang selalu 

meningkatkan pengetahuannya (knowing much), 

generasi yang kreatif dan banyak berbuat (doing 

much), mengaktulisasikan segala potensi yang 

dimilikinya sehingga memiliki keunggulan (being 

excellence), serta mampu bekerjasama dan hidup 

bersama dengan sesamanya (being sociable). 

Selain itu menurut Sukmadinata, generasi yang 

akan datang juga harus memiliki rasa ingin tahu 

(curiosity) yang tinggi, melakukan berbagai proses 

mengetahui (membaca, berdiskusi, seminar, akses 

internet, dan sebagainya). Selanjutnya, bagaimana 

proses seharusnya proses pembelajaran di 

perguruan tinggi agar dapat memenuhi tuntutan 

tersebut ?. Commision on Education for the 

Twenty-first century kepada UNESCO (2004) 

merumuskan bahwa proses pendidikan haruslah 

menekankan kepada 4 pilar pokok yaitu (1) 

learning to know, (2) learning to do, (3) learning to 

live together, dan (4) learaning to be. Dari keempat 

pilar yang dirumuskan oleh Komisi Pendidikan 

UNESCO tersebut, nampak adanya pergeseran 

pemaknaan terhadap proses pendidikan, dari 

sekedar mengetahui informasi menjadi proses 

mencari dan memanfaatkan informasi untuk 

memecahkan masalah. 

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dosen 

sebagai unsur pendidik harus memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

(pasal 42 ayat 1). Untuk itu dosen  sebagai 

pelaksana kurikulum di lapangan, harus mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang 

berkualitas dan efektif. Pembelajaran akan 

berkualitas dan efektif, jika para mahasiswa terlibat 

secara aktif dalam pembelajaran, dan belajar dalam 

suasana yang menyenangkan, sehingga kreativitas 

dan kemampuan berpikir peserta didik akan 

tumbuh dan berkembang. Untuk itu dosen harus 

mampu mengubah peran tidak sebatas hanya 

sebagai pengajar, tetapi dosen juga harus mampu 

berperan sebagai pendidik, pembimbing, fasilitator,  

motivator  maupun direktur belajar bagi 

mahasiswa. 

Salah satu proses pembelajaran yang perlu 

mendapat perhatian di perguruan tinggi, khususnya 

di PGSD UNNES  adalah pembelajaran dalam 

bidang Ilmu Pengetahuan Sosial, khususnya mata 

kuliah Pendidikan IPS SD. Perlunya peningkatan 

dalam bidang ini dapat dilihat dari dua sisi yang 

cukup penting. Sisi pertama adalah berkaitan 

dengan tujuan dan keberadaan IPS  itu sendiri yang 

sangat penting sesuai dengan arus globalisasi.  

Menurut James Bank (1990 : 4) tujuan IPS 

diarahkan pada pembentukan anggota masyarakat 

yang memiliki tanggung jawab kemasyarakatan. 

Proses pembelajaran IPS yang diharapkan adalah 

yang dapat mengembangkan keterampilan proses, 

pemahaman konsep, aplikasi konsep, sikap ilmiah 

siswa, serta mendasarkan kegiatan IPS pada isu-isu 

yang berkembang di masyarakat (Horsley, et al, 

1990:40-42). Sisi kedua, walaupun IPS dianggap 

penting, namun pada kenyataannya berdasarkan 

hasil kajian dan analisis para ahli, IPS dianggap 

sebagai mata kuliah yang kurang mengembangkan 

budaya berpikir, seperti yang dikatakan Soemantri 

(1987) bahwa studi kualitas tentang pendidikan IPS 

menunjukkan beberapa kelemahan , baik dilihat 

dari proses maupun dari hasil belajar, antara lain 
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dalam aspek metodologis dimana pendekatan 

ekspositoris sangat menguasai seluruh proses 

belajar, akibatnya IPS dianggap mata pelajaran 

hapalan yang tidak menantang siswa untuk 

berpikir. Demikian juga Pelly (1990) yang 

menemukan adanya kecenderungan di kalangan 

siswa dewasa ini yang menganggap IPS merupakan 

bidang studi yang menjemukan dan kurang 

menantang minat belajar, bahkan lebih dari itu 

dipandang sebagai pelajaran kelas dua, baik oleh 

peserta didik maupun oleh orang tua mereka.  

Kecenderungan masalah ini juga terjadi pada mata 

kuliah Pendidikan IPS SD di PGSD UNNES.  

Pada prinsipnya,  sebenarnya belajar tidak 

sebatas memperoleh informasi, tetapi belajar untuk 

memahami, yang meliputi proses membuat koneksi 

(keterkaitan), menggunakan pengetahuan secara 

lincah dan fleksibel, sehingga terbentuk suatu 

wawasan yang bermakna. Hasil studi survey 

peneliti selama jadi dosen di PGSD (realitas proses 

pembelajaran yang terjadi di PGSD, khususnya 

pembelajaran Pendidikan IPS SD, ternyata masih 

belum mampu mengembangkan pemahaman 

seperti tersebut. Fenomena yang terjadi justru 

adanya kecenderungan kuat dalam hal  

pembelajaran hanya menekankan pada dampak 

instruksional, sehingga terjadi penjejalan 

kurikulum dan iklim belajar yang dihasilkan 

bersifat satu arah, kegiatan berpusat pada dosen, 

kurikulum formal, dan orientasi pada kelompok.  

Sistem evaluasi hanya menekankan pada 

reproduksi informasi, sehingga belajar seakan 

hanya untuk memperoleh informasi sebanyak 

mungkin. Perkuliahan selama ini lebih terkesan 

asal materi pelajaran tersampaikan, kurangnya 

buku-buku atau materi ajar, kurang adanya 

kesiapan dari mahasiswa mengikuti perkuliahan, 

pengelolaan mata kuliah dengan metode ceramah 

dan diskusi umumnya masih cenderung mengarah 

ke pemberian informasi. Pertanyaan yang 

dilontarkan dosen jarang bisa dijawab oleh 

mahasiswa atau hanya dijawab oleh mahasiswa 

tertentu. Pada pembelajaran ini, gagasan awal 

mahasiswa relatif kurang digali dan 

dipertimbangkan dalam pembelajaran, mahasiswa 

cenderung bersifat pasif, motivasi mahasiswa untuk 

belajar mandiri kurang, berbagi pengetahuan antar 

mahasiswa juga kurang terfasilitasi, prosedur 

pemecahan masalah yang dilakukan mahasiswa 

cenderung tidak terstruktur. Pembelajaran juga 

belum mengembangkan nilai-nilai karakter 

konservasi yang dikehendaki oleh kurikulum 

UNNES. 

Fenomena yang tejadi dalam praktek 

pendidikan di PGSD sebagaimana tersebut di atas 

ternyata tidak sesuai dengan realitas kurikulum 

PGSD UNNES (kurikulum berbasis KKNI dan 

konservasi), hakikat perkembangan peserta didik, 

dan realitas perkembangan ipteks di masyarakat. 

Pembelajaran mestinya harus melibatkan 

mahasiswa secara aktif dalam pemerolehan makna 

melalui pengalaman langsung dalam suasana 

belajar yang aman dan menyenangkan, sehingga 

karakter konservasi  mahasiswa mampu tumbuh 

dan berkembang. Dalam perkuliahan Pendidikan 

IPS SD, mahasiswa diharapkan mampu memahami 

konsep-konsep beserta aplikasinya, 

mengembangkan daya pikirnya untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Dosen sebagai pengajar 

tidak hanya menanamkan konsep yang harus 

dipelajari, tetapi juga memberikan wawasan kepada 

mahasiswa untuk melakukan cara-cara pemecahan 

masalah yang sesuai dengan kaidah ilmiah dari 

sains itu sendiri, sehingga tertanam suatu pola 

dalam pemecahan masalah. Dalam pembelajaran 

berbasis masalah, pembelajaran didesain dalam 

bentuk pembelajaran yang diawali dengan struktur 

masalah nyata yang berkaitan dengan konsep-

konsep Pendidikan IPS SD yang akan dibelajarkan. 

Perkuliahan dimulai setelah mahasiswa 

dikonfrontasi dengan struktur masalah nyata. 

Dengan cara ini mahasiswa mengetahui mengapa 

mereka belajar. Semua informasi akan 

dikumpulkan melalui penelaahan materi ajar, 

diskusi, untuk dapat memecahkan masalah yang 

dihadapinya.  

Kerangka berpikir Model-Observe-Reflect-

Explain (MORE) merupakan kerangka berpikir 

yang di desain untuk membimbing mahasiswa 

berpikir dalam kegiatan pembelajaran dan 

meningkatkan pemahaman konsep serta 

penyelesaian masalah (Rickey, 1999). Model 

pembelajaran berindikator MORE (Model-

Observe-Reflect-Explain) dikembangkan 

berdasarkan teori konstruktivisme. Dalam teori 

konstruktivisme, mahasiswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi, 

mengecek informasi baru dengan aturan lama dan 

merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi 

sesuai.  Kerangka berpikir MORE dapat dijabarkan 

kedalam empat hal yaitu model, observe, reflect, 

dan explain. Pembelajaran berindikator MORE 

pada prinsipnya dapat digunakan untuk semua 

kegiatan pembelajaran, terutama pembelajaran 

yang berbasis observasi. Dalam pembelajaran 

Pendidikan IPS SD kegiatan observasi sangat 

diperlukan guna mencapai hasil pembelajaran yang 

maksimal. Kegiatan observasi dari kenyataan 

sosial, lingkungan, literatur, sumber belajar, 

internet maupun komputer,  dapat meningkatkan 

pemahaman mahasiswa dalam penyelesaian 

masalah, sehingga penerapan  MORE ini sangat 

memungkinkan untuk dikembangkan dalam 

perkuliahan Pendidikan IPS SD, dalam rangka 

mengembangkan karakter konservasi mahasiswa. 

Model pembelajaran MORE yang 

ditawarkan untuk mengembangkan karakter 

konservasi  dalam perkuliahan Pendidikan IPS SD 

ini digabungkan dengan e-book (electronic book) 

sebagai salah satu bentuk pemanfaatan TIK dalam 
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pembelajaran. Buku elektronik atau e-book adalah 

salah satu teknologi yang memanfaatkan komputer 

untuk menayangkan informasi multimedia dalam 

bentuk yang ringkas dan dinamis. Pembelajaran 

berbasis electronic book (e-book) menuntut bukan 

saja keterampilan mahasiswa seperti terampil 

mengoperasikan komputer, membaca dan menulis, 

tetapi juga menuntut perilaku pribadi yang terbuka, 

disiplin dan mandiri, serta terlibat aktif dan 

partisipatoris dalam proses pembelajarannya. 

Skenario mengajar dan belajar perlu disiapkan 

secara matang dalam sebuah kurikulum 

pembelajaran yang memang dirancang berbasis e-

book.  Mengimplementasikan pembelajaran 

berbasis electronic book (e-book) bukan berarti 

sekedar meletakkan materi ajar dalam bentuk buku 

elektronik. Selain materi ajar , skenario 

pembelajaran perlu dipersiapkan dengan matang 

untuk mengundang keterlibatan mahasiswa secara 

aktif dan konstruktif dalam proses belajar mereka.  

Mengkombinasikan antara pembelajaran 

MORE dengan electronic book (e-book) 

diasumsikan dapat meningkatkan kontribusi dan 

interaktifitas antar peserta didik, serta mampu 

mengembangkan karakter mahasiswa.  Melalui 

pembelajaran MORE berbantuan e-book, dalam 

kelompok  mahasiswa dapat mengenal sesama 

mahasiswa dan dosen pendampingnya. Keakraban 

ini sangat menunjang kerja kolaborasi mereka, 

sehingga mampu menumbukan karakter 

konservasi, yang meliputi inspiratif, humanis, 

peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil. 

Berdasarkan pemikiran dan kondisi 

tersebut di atas, dalam penelitian ini dimunculkan 

ide untuk melakukan penelitian pengembangan 

model pembelajaran MORE berbantuan electronic 

book (e-book) untuk mengembangkan karakter 

konservasi dalam perkuliahan Pendidikan IPS SD 

di PGSD UNNES. 

Masalah pokok penelitian ini dirumuskan 

dalam pertanyaan sebagai berikut :  (1) 

bagaimanakah  model pembelajaran MORE 

(Model-Observe-Reflect- Explain) berbantuan 

electronic book (e-book) yang efektif untuk 

mengembangkan karakter konservasi dalam 

perkuliahan  Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang ?, (2) seberapa besar 

tingkat efektivitas model pembelajaran MORE 

(Model-Observe-Reflect- Explain) berbantuan 

electronic book (e-book) dalam mengembangkan 

karakter konservasi dalam perkuliahan Pendidikan 

IPS SD di PGSD Universitas Negeri Semarang ?, 

(3) seberapa besar tingkat efektivitas model 

pembelajaran MORE (Model-Observe-Reflect- 

Explain) berbantuan electronic book (e-book) 

dalam meningkatkan hasil belajar dalam 

perkuliahan Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang ?, (4) bagaimanakah 

respon mahasiswa terhadap model pembelajaran 

MORE (Model-Observe-Reflect- Explain) 

berbantuan electronic book (e-book) dalam 

perkuliahan Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang ?. 

Tujuan penelitian ini untuk : (1) 

menghasilkan  model  pembelajaran MORE 

(Model-Observe-Reflect- Explain) berbantuan 

electronic book (e-book) yang efektif  

mengembangkan karakter konservasi dalam 

perkuliahan  Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang, (2) menguji tingkat 

efektivitas model pembelajaran MORE (Model-

Observe-Reflect- Explain) berbantuan electronic 

book (e-book) dalam  mengembangkan karakter 

konservasi dalam perkuliahan Pendidikan IPS SD 

di PGSD Universitas Negeri Semarang, (3) 

menguji tingkat efektivitas model pembelajaran 

MORE (Model-Observe-Reflect- Explain) 

berbantuan electronic book (e-book) dalam 

meningkatkan hasil belajar dalam perkuliahan 

Pendidikan IPS SD di PGSD Universitas Negeri 

Semarang, (4) mendeskripsikan respon mahasiswa 

terhadap model pembelajaran MORE (Model-

Observe-Reflect- Explain) berbantuan electronic 

book (e-book) dalam perkuliahan Pendidikan IPS 

SD di PGSD Universitas Negeri Semarang. 

Pembelajaran dapat diartikan sebagai 

suatu rangkaian interaksi antara peserta didik dan 

guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran 

(Abin Syamsudin, 2002 : 15). Dalam penelitian ini 

proses pembelajaran diartikan sebagai proses aktif 

dan dinamis, yang menghendaki keterlibatan 

mahasiswa secara aktif, menciptakan iklim yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada 

mahasiswa, agar mahasiswa mampu mencapai 

aktualisasi diri. Pembelajaran yang dimaksud 

adalah pembelajaran MORE berbantuan e-book. 

Model pembelajaran MORE berbantuan e-book 

dikembangkan berdasar teori pembelajaran 

konstruktivisme. Joyce & Weil (1980) 

mendefinisikan model pembelajaran sebagai 

kerangka konseptual yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan pembelajaran. Dengan 

mengutip pendapat Joyce & Weil, model 

pembelajaran dalam penelitian ini diartikan sebagai 

suatu rencana atau pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan dan pelaksanaan 

proses pembelajaran, yang unsurnya meliputi 

langkah, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem 

pendukung, dan dampak.  Model pembelajaran 

MORE merupakan pembelajaran yang 

menyediakan struktur yang diperlukan bagi 

mahasiswa untuk terlibat dalam penyelidikan atau 

observasi  tingkat tinggi dengan menggunakan 

berbagai aktivitas dan sumber belajar. Kerangka 

berpikir Model-Observe-Reflect-Explain (MORE) 

merupakan kerangka berpikir yang di desain untuk 

membimbing mahasiswa berpikir secara kritis dan 

kreativ dalam kegiatan pembelajaran dengan 

mengamati sumber dan media pembelajaran. 

Menurut Tien, Rickey, dan Stacy (1999) model 
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pembelajaran MORE memiliki 4 langkah utama 

yaitu : (1) Model, (2) Observe, (3) Reflect, (4) 

Explain.  

Buku elektronik atau e-book adalah salah 

satu teknologi yang memanfaatkan komputer untuk 

menayangkan informasi multimedia dalam bentuk 

yang ringkas dan dinamis. Dalam sebuah e-book 

dapat diintegrasikan tayangan suara, grafik, 

gambar, animasi, maupun film sehingga infromasi 

yang disajikan lebih kaya dibandingkan dengan 

buku konvensional. E-book atau buku elektronik 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  

teknologi yang memanfaatkan komputer untuk 

menayangkan bahan ajar / informasi multi media / 

buku yang terkait dengan tema Pendidikan IPS SD 

yang dikemas dalam bentuk compact disk (CD), 

digital versatile disk (DVD), maupun flashdisk, 

yang berperan sebagai media pembelajaran dan 

atau sumber belajar bagi mahasiswa. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud 

dengan pembelajaran MORE berbantuan e-book 

adalah pembelajaran yang memiliki kerangka 

berpikir utama : (1) Model, maksudnya mahasiswa  

menjelaskan mengenai pengetahuan yang 

dimilikinya terkait dengan materi yang akan 

dipelajari, .  (2) Observe, maksudnya mahasiswa 

terlibat secara aktif dalam suatu pencarian 

informasi atau eksplorasi untuk memecahkan 

masalah, (3) Reflect, maksudnya mahasiswa 

melaksanakan analisis dan pengolahan informasi 

untuk menarik kesimpulan, dan (4) Explain, 

maksudnya mahasiswa mengkomunikasikan dan 

menjelaskan hal yang telah didapatkan dan telah 

disimpulkan dalam kelompoknya untuk 

dibandingkan serta dikritisi dengan kelompok yang 

lain; dengan menggunakan electronic book (e-

book) sebagai media pembelajaran dan sumber 

belajar. 

Dengan mengelaborasi pendapat Tien, 

Rickey, dan Stacy (1999), langkah pembelajaran 

berindikator MORE yang akan dikembangkan ini 

terdiri dari 6 langkah utama, yaitu : 

(1)  Pendahuluan 
Pada tahap ini dosen menjelaskan tujuan 

perkuliahan, menjelaskan logistik yang 

dibutuhkan, memotivasi mahasiswa terlibat 

pada aktivitas pemecahan masalah yang 

dipilihnya, dosen mendefisikan atau 

mempresentasikan masalah atau isu yang 

berkaitan, memberikan acuan kegiatan yang 

harus dilakukan mahasiswa selama 

pembelajaran. 

(2) Model 

Model dalam MORE merupakan fase 

dimana menjelaskan mengenai pengetahuan 

terkini yang dimiliki oleh mahasiswa. 

Pengetahuan terkini yang dimaksud adalah 

pengetahuan yang dipunyai oleh mahasiswa 

yang berhubungan dengan materi yang akan 

dipelajari. Pada fase ini, mahasiswa 

membentuk kelompok kecil, dan masing-

masing mahasiswa memberikan pandangan 

yang telah dimilikinya terkait dengan materi 

/ masalah yang akan dipelajari sesuai model 

konsep yang dimiliki sebelumnya. 

(3) Observe 
Observe adalah melakukan pengamatan atau 

penyelidikan guna mencari jawaban 

(Rickey, 2005).   Dalam fase observe 

mahasiswa diharuskan terlibat dalam suatu 

pencarian informasi yang nantinya di 

dapatkan simpulan dari sebuah penyelidikan 

/ pengamatan. Pada fase ini mahasiswa 

secara kelompok melakukan penyelidikan 

atau pengamatan untuk mengumpulkan 

informasi dalam upaya pemecahan masalah, 

dengan memanfaatkan media sumber belajar 

berbasis komputer / TIK.  

(4) Reflect 
Reflect merupakan suatu fase dimana 

mahasiswa memerlukan pemikiran dan data-

data untuk dapat menarik simpulan.  

(5) Explain 
Explain adalah menjelaskan atau 

mengkomunikasikan  hal yang telah 

didapatkan dan telah disimpulkan pada fase 

Reflect. Pada fase ini mahasiswa 

mendiskusikan pengamatan dan refleksi 

mereka dalam kelompok-kelompok kecil, 

dan setiap kelompok akan saling 

memberikan masukan, pertanyan, dan saran. 

Pada fase ini setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya, untuk mendapatkan masukan 

dan saran dari kelompok lainnya.  

(6) Penutup 

Pada fase ini dilakukan kesimpulan atau 

rangkuman terhadap pemecahan masalah 

atau materi yang telah dipelajari. Pada fase 

ini dihasilkan model baru atau konsep baru 

terkait materi yang telah dikaji atau masalah 

yang telah dipecahkan. Pada fase ini juga 

dilakukan evaluasi atau tugas untuk 

mengukur kemampuan mahasiswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Suyanto (2012),  karakter adalah 

cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, 

baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari 

keputusan yang ia buat. 

(http://mandikdasmen.kemdiknas.go.id). Dalam 

penelitian ini, karakter diartikan sebagai pola 

berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas tiap 

manusia  untuk hidup dan bekerjasama , baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. 
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Secara leksikal, konservasi dimaknai 

sebagai tindakan untuk melakukan perlindungan 

atau pengawetan; sebuah kegiatan untuk 

melestarikan sesuatu dari kerusakan, kehancuran, 

kehilangan, dan sebagainya (Margareta, et al. 

2010). Dalam perkembangannya, makna 

konservasi juga dimaknai sebagai pelestarian 

warisan kebudayaan (cultural heritage). Richmond 

and Alison Bracker (ed) (2009) mengartikan 

konservasi sebagai suatu proses kompleks dan 

terus-menerus yang melibatkan penentuan 

mengenai apa yang dipandang sebagai warisan, 

bagaimana ia dijaga, bagaimana ia digunakan, oleh 

siapa, dan untuk siapa. Dalam konteks yang lebih 

luas, konservasi tidak hanya diartikan sebagai 

menjaga atau memelihara lingkungan alam 

(pengertian konservasi fisik), tetapi juga bagaimana 

nilai-nilai dan hasil budaya dirawat, dipelihara, 

dijunjung tinggi, dan dikembangkan demi 

kesempurnaan hidup manusia. Dalam penelitian ini 

konservasi diartikan sebagai perawatan dan 

pelestarian nilai-nilai karakter bangsa, sesuai 8 

pilar konservasi karakter UNNES yaitu inspiratif, 

humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan 

adil. Dengan demikian yang dimaksud dengan 

karakter konservasi dalam penelitian ini adalah 

pola berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas 

tiap manusia  untuk hidup dan bekerjasama , baik 

dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara, yang indikatornya sesuai 8 pilar konservasi 

karakter UNNES yaitu inspiratif, humanis, peduli, 

inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil.  

Gagne dalam (Suprijono, 2013: 5-6) 

mengklasifikasikan hasil belajar berupa: informasi 

verbal, keterampilan intelektual, Strategi kognitif, 

keterampilan motorik, sikap. Sependapat dengan 

Gagne, Bloom (dalam Suprijono, 2013: 6-7) 

mengelompokan hasil belajar meliputi: 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah 

Pendidikan IPS SD yang dinyatakan secara 

kuantitatif atau kualitatif berdasarkan hasil 

pengukuran atau tes hasil belajar, berupa prestasi 

akademik yang ditunjukan oleh skor formatif pada 

akhir pembelajaran, yang diukur dari ranah kognitif 

berdasarkan taksonomi Bloom. 

2. METODE PENELITIAN 
 

Disain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Research and Development. 

Menurut Borg and Gall (1989 : 624), Educational 

Research and Development (R & D) is a process 

used to develop and validate educational products. 

Langkah-langkah dalam penelitian Research and 

Development ini diawali dengan uji coba model 

melalui penelitian tindakan kelas untuk 

pengembangan prototipa model pembelajaran 

berindikator MORE, kemudian dilanjutkan dengan  

uji validasi model melalui eksperimen, sampai 

diperoleh hasil pengembangan yang siap 

didiseminasikan. Teknik penelitian ini 

menggunakan : (1) survey, (2) Delphi, (3) 

penelitian tindakan kelas, serta (4) eksperimen.  

Dengan memodifikasi model Borg and Gall (1989 : 

626), prosedur penelitian pengembangan terdiri 

dari empat tahap, yaitu 1)  tahap perencanaan, 2) 

tahap pengembangan model, 3) tahap uji validasi 

model, serta 4) tahap penyusunan laporan dan 

distribusi laporan.  

Lokasi penelitian ini adalah PGSD FIP 

Universitas Negeri Semarang. Subjek penelitian ini 

adalah mahasiswa S1 PGSD FIP UNNES semester 

genap tahun akademik 2015/2016  yang menempuh 

mata kuliah Pendidikan IPS SD. Untuk penentuan 

sampel penelitian, digunakan teknik pengacakan 

kelompok penugasan atau “Randomized Group 

Assignment”. Dengan menggunakan Randomized 

Group Assignment,  subyek penelitian meliputi 

mahasiswa S1 PGSD semester genap 2015/2016 

rombel 08, 09, dan 12. Subyek penelitian ini dibagi 

menjadi tiga unit. Unit pertama terdiri dari 

mahasiswa S1 PGSD semester genap 2015/2016 

rombel 08 sebagai  kelompok uji coba model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book dengan 

jumlah subyek 38 orang,  unit kedua terdiri dari 

mahasiswa S1 PGSD semester genap 2015/2016 

rombel 09 sebagai kelompok kontrol yang dikenai 

model pembelajaran konvensional dengan jumlah 

subyek 38 orang, dan unit 3 terdiri dari mahasiswa 

S1 PGSD semester genap 2015/2016 rombel 12 

sebagai kelompok eksperimen yang dikenai model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book dengan 

jumlah subyek 38 orang.   

Variabel penelitian ini meliputi : (1)  

model pembelajaran MORE berbantuan e-book, (2) 

karakter konservasi,  (3) hasil belajar Pendidikan 

IPS SD, (4)  inteligensi dan (5) pengetahuan awal. 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan : (1)  angket, (2) 

wawancara, (3)  studi dokumentasi, (4) Skala Sikap 

Kepribadian , (5) Tes Prestasi Belajar, (6) Tes 

Standard Progressive Matrics (SPM) buatan Raven. 

Teknik analisis data menggunakan (1) 

teknik delphi, (2) analisis deskriptif, (3) analisis uji 

perbedaan mean (t-test), (4) analisis kualitatif, (5) 

analisis Kovarians. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

 
Model pembelajaran MORE berbantuan e-

book yang efektif mengembangkan karakter 

konservasi memiliki karaktistik sebagai berikut : 

(a) memiliki 6  langkah yaitu (1) pendahuluan, (2) 

model, (3) observe,  (4) reflect, (5) explain,  (6)  
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penutup;  (b) sistem sosial yang bercirikan dosen 

berperan sebagai fasilitator, motivator, pengarah 

belajar mahasiswa, menerapkan prinsip student 

centered learning, mahasiswa aktif melakukan 

pengamatan atau penyelidikan dengan 

memanfaatkan e-book (media dan sumber belajar 

berbasis komputer / TIK);  (c) interaksi belajar 

mengajar yang terbuka, akrab, demokratis, peranan 

dosen sebagai pembimbing dan fasilitator; (d) 

adanya sarana pembelajaran berupa  lembar kerja 

mahasiswa, bahan ajar dari e-book, artikel, jurnal, 

kliping, komputer, jaringan internet, meja dan kursi 

yang mudah dimobilisasi atau ruangan kelas yang 

sudah ditata untuk keperluan tersebut. 

Sejumlah 63,16% mahasiswa yang dikenai 

model pembelajaran MORE berbantuan e-book 

mampu mengembangkan karakter konservasi 

dalam kategori sangat baik, dengan skor rata-rata 

53,1053  artinya  sangat baik. Sedangkan skor rata-

rata pengembangan karakter konservasi mahasiswa 

yang dikenai model pembelajaran konvensional 

adalah 50,3684  artinya   baik. Dari uji t-test 

ditemukan koefisien t hitung 8,693 dan t 

probabilitas = 3,37477 untuk p < 0,05.  Perbedaan 

skor nilai pengembangan karakter konservasi 

tersebut ternyata signifikan pada p < 0,05, dengan 

kovariat inteligensi dan pengetahuan awal.  Karena 

F hitung (Fo) = 3,934 lebih besar daripada F 

probabilitas (Fp) = 0,055, maka dapat dinyatakan 

“Dengan mengontrol variabel inteligensi dan 

pengetahuan awal, model pembelajaran MORE 

berbantuan e-book lebih efektif daripada model 

pembelajaran konvensional dalam mengembangkan 

karakter konservasi  dalam perkuliahan Pendidikan 

IPS SD di PGSD Universitas Negeri Semarang”. 

Dengan mengontrol variabel inteligensi dan 

pengetahuan awal, besarnya pengaruh model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book dalam 

mengembangkan karakter konservasi  dalam 

perkuliahan Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang sebesar 4,1%. 

Kondisi seperti ini dimungkinkan karena  dengan 

mengacu kepada karakteristik kepada model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book yang 

menerapkan prinsip kolaboratif, student centered, 

pemecahan masalah, kooperatif, pemanfaatan e-

book, mahasiswa akan melakukan kegiatan belajar 

yang mampu mengembangkan karakter inspiratif, 

humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, adil 

dalam berperilaku sehari-hari sehingga 

pengembangan karakter konservasi tersebut akan 

menguat dan berkembang selama proses 

perkuliahan. 

Sejumlah 50% mahasiswa yang dikenai 

model pembelajaran MORE berbantuan e-book 

memiliki hasil belajar dalam kategori sangat baik, 

dan sejumlah 50% dalam kategori baik, dengan 

skor rata-rata 84,8684 artinya  baik. Sedangkan 

skor rata-rata hasil belajar mahasiswa yang dikenai 

model pembelajaran konvensional adalah 73,0526 

artinya  baik. Dari uji t-test ditemukan koefisien t 

hitung 15,289 dan t probabilitas = 13,38165 untuk 

p < 0,05.  Perbedaan skor nilai hasil belajar 

mahasiswa tersebut ternyata signifikan pada p < 

0,05, dengan kovariat inteligensi dan pengetahuan 

awal.  Karena F hitung (Fo) = 3,518  lebih besar 

daripada F probabilitas (Fp) = 0,069, maka 

hipotesis nol (Ho) ditolak, dan hipotesis alternatif 

(Ha) diterima. Dengan demikian hipotesis yang 

menyatakan bahwa “Dengan mengontrol variabel 

inteligensi dan pengetahuan awal, model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book lebih 

efektif daripada model pembelajaran konvensional 

dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

dalam perkuliahan Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang” diterima. Dengan 

mengontrol variabel inteligensi dan pengetahuan 

awal, besarnya pengaruh model pembelajaran 

MORE berbantuan e-book dalam meningkatkan 

hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan 

Pendidikan IPS SD di PGSD Universitas Negeri 

Semarang adalah sebesar 3,2%. Kadar tingkat 

efektivitas model pembelajaran MORE berbantuan 

e-book, dalam meningkatkan hasil belajar dalam 

perkuliahan Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang sebesar 35,79%. 

Kondisi seperti ini dimungkinkan karena : (1) 

dengan mengacu kepada karakteristik kepada 

model pembelajaran MORE berbantuan e-book 

yang menerapkan prinsip kolaboratif,  student 

centered, pemecahan masalah, pemanfaatan e-book 

mahasiswa secara aktif dan kreatif akan berpikir 

dan berdiskusi memecahkan persoalan, sehingga 

pemahaman mahasiswa tentang materi lebih baik, 

(2) mahasiswa secara aktif memecahkan masalah 

dalam kelompoknya, sehingga pemahaman 

mahasiswa terhadap materi lebih bersifat 

komprehensif dan mendalam, sehingga hasil 

belajarnya menjadi semakin baik dan meningkat. 

Sejumlah 76,32% mahasiswa PGSD 

Universitas Negeri Semarang memiliki respon  

yang sangat baik  (skala  3 dan 4 lebih besar 

dibanding skala 1 dan 2) terhadap model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book dalam 

perkuliahan Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang, artinya memiliki 

sikap yang sangat positip dan sangat setuju 

terhadap model pembelajaran MORE berbantuan e-

book yang indikatornya meliputi sikap penerimaan, 

sikap persetujuan, sikap kecocokan, minat, 

persepsi, dan motivasi. Skor rata-rata respon  

mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang 

terhadap model pembelajaran MORE berbantuan e-

book dalam perkuliahan Pendidikan IPS SD di 

PGSD Universitas Negeri Semarang, adalah 

34,2368 artinya  sangat baik.  Hal ini 

dimungkinkan karena dengan mengacu kepada 

karakteristik model pembelajaran MORE 

berbantuan e-book yang menerapkan yang 

menerapkan prinsip kolaboratif, student centered, 
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pemecahan masalah, pemanfaatan e-book, 

pemanfaatan teknologi komputer dan internet 

dalam pembelajaran, pemecahan masalah, prinsip 

belajar aktif dan kreatif, interaksi yang terbuka dan 

demokratis,  diasumsikan mampu meningkatkan 

minat dan motivasi belajar mahasiswa, sehingga 

respon mereka menjadi positip terhadap model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book. 
 

4. SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : (1) Model   pembelajaran MORE 

berbantuan e-book yang   efektif  dalam  

mengembangkan karakter konservasi pada 

perkuliahan Pendidikan IPS SD adalah sebagai 

berikut  : (a) memiliki 6 langkah yaitu : (1) 

pendahuluan, (2) model, (3) observe,  (4) reflect, 

(5) explain,  (6)  penutup;  (b) sistem sosial yang 

bercirikan dosen berperan sebagai fasilitator, 

motivator, pengarah belajar mahasiswa, student 

centered learning, aktif melakukan pengamatan 

atau penyelidikan dengan memanfaatkan e-book 

(media dan sumber belajar berbasis komputer / 

TIK);  (c) interaksi belajar mengajar yang terbuka, 

akrab, demokratis, peranan dosen sebagai 

pembimbing dan fasilitator; (d) adanya sarana 

pembelajaran berupa  lembar kerja mahasiswa, 

bahan ajar dari e-book, artikel, jurnal, kliping, 

komputer, jaringan internet, meja dan kursi yang 

mudah dimobilisasi atau ruangan kelas yang sudah 

ditata untuk keperluan tersebut; (2) Sejumlah 

63,16% mahasiswa yang dikenai model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book mampu 

mengembangkan karakter konservasi dalam 

kategori sangat baik, dengan  skor rata-rata 53,1053  

artinya  sangat baik. Sedangkan skor rata-rata 

pengembangan karakter konservasi mahasiswa 

yang dikenai model pembelajaran konvensional 

adalah 50,3684  artinya   baik. Dari uji t-test 

ditemukan koefisien t hitung 8,693 dan t 

probabilitas = 3,37477 untuk p < 0,05.  Perbedaan 

skor nilai pengembangan karakter konservasi 

tersebut ternyata signifikan pada p < 0,05, dengan 

kovariat inteligensi dan pengetahuan awal.  Karena 

F hitung (Fo) = 3,934 lebih besar daripada F 

probabilitas (Fp) = 0,055, maka dapat dinyatakan 

“Dengan mengontrol variabel inteligensi dan 

pengetahuan awal, model pembelajaran MORE 

berbantuan e-book lebih efektif daripada model 

pembelajaran konvensional dalam mengembangkan 

karakter konservasi  dalam perkuliahan Pendidikan 

IPS SD di PGSD Universitas Negeri Semarang”. 

Dengan mengontrol variabel inteligensi dan 

pengetahuan awal, besarnya pengaruh model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book dalam 

mengembangkan karakter konservasi  dalam 

perkuliahan Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang sebesar 4,1%;  (3) 

Sejumlah 50% mahasiswa yang dikenai model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book memiliki 

hasil belajar dalam kategori sangat baik, dan 

sejumlah 50% dalam kategori baik; dengan skor 

rata-rata 84,8684 artinya  baik. Sedangkan skor 

rata-rata hasil belajar mahasiswa yang dikenai 

model pembelajaran konvensional adalah 73,0526 

artinya  baik. Dari uji t-test ditemukan koefisien t 

hitung 15,289 dan t probabilitas = 13,38165 untuk 

p < 0,05.  Perbedaan skor nilai hasil belajar 

mahasiswa tersebut ternyata signifikan pada p < 

0,05, dengan kovariat inteligensi dan pengetahuan 

awal.  Karena F hitung (Fo) = 3,518  lebih besar 

daripada F probabilitas (Fp) = 0,069,  dapat 

disimpulkan “Dengan mengontrol variabel 

inteligensi dan pengetahuan awal, model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book lebih 

efektif daripada model pembelajaran konvensional 

dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

dalam perkuliahan Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang”. Besarnya pengaruh 

model pembelajaran MORE berbantuan e-book 

dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa 

dalam perkuliahan Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang adalah sebesar 3,2%. 

Kadar tingkat efektivitas model pembelajaran 

MORE berbantuan e-book, dalam meningkatkan 

hasil belajar dalam perkuliahan  Pendidikan IPS SD 

di PGSD Universitas Negeri Semarang sebesar 

35,79%; (4) Sejumlah 76,32% mahasiswa PGSD 

Universitas Negeri Semarang memiliki respon  

yang sangat baik  (skala  3 dan 4 lebih besar 

dibanding skala 1 dan 2) terhadap model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book dalam 

perkuliahan Pendidikan IPS SD di PGSD 

Universitas Negeri Semarang, artinya memiliki 

sikap yang sangat positip dan sangat setuju 

terhadap model pembelajaran MORE berbantuan e-

book yang indikatornya meliputi sikap penerimaan, 

sikap persetujuan, sikap kecocokan, minat, 

persepsi, dan motivasi. Skor rata-rata respon  

mahasiswa PGSD Universitas Negeri Semarang 

terhadap model pembelajaran MORE berbantuan e-

book dalam perkuliahan Pendidikan IPS SD di 

PGSD Universitas Negeri Semarang, adalah 

34,2368 artinya  sangat baik.   

Saran yang diajukan terkait dengan hasil 

penelitian ini antara lain : (1) untuk 

mengembangkan karakter konservasi mahasiswa 

serta meningkatkan hasil belajar dalam perkuliahan 

Pendidikan IPS SD, khususnya di PGSD UNNES, 

dosen dapat menggunakan model pembelajaran 

MORE berbantuan e-book sebagai salah satu model 

pembelajaran, (2) untuk menggunakan model 

pembelajaran MORE berbantuan e-book, dalam 

perkuliahan dosen perlu berperan sebagai 

fasilitator, motivator, pengarah belajar mahasiswa, 

menerapkan prinsip student centered learning, 

mahasiswa aktif melakukan pengamatan atau 

penyelidikan dengan memanfaatkan e-book (media 

dan sumber belajar berbasis komputer / TIK);  
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melaksanakan interaksi belajar mengajar yang 

terbuka, akrab, demokratis, peranan dosen sebagai 

pembimbing dan fasilitator; serta adanya sarana 

pembelajaran berupa  bahan ajar dari e-book, 

komputer, jaringan internet, (3) LPTK, khususnya 

PGSD UNNES  perlu mengembangkan dan 

memperbaharui strategi pembelajaran, dengan 

menerapkan model pembelajaran MORE 

berbantuan e-book dan pemanfaatan e-book untuk 

pembelajaran, dengan meyediakan sarana dan 

prasarana jaringan internet di dalam kelas, dalam 

upaya mengembangkan karakter konservasi  

mahasiswa dan meningkatkan  hasil belajar 

mahasiswa, (4) hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan dan bahan penelitian lebih 

lanjut bagi LPTK, dan para dosen, untuk 

menerapkan model pembelajaran  MORE 

berbantuan e-book dalam upaya mengembangkan 

karakter konservasi  mahasiswa dan meningkatkan  

hasil belajar mahasiswa. 
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ABSTRAK 
. 

Artikel hasil kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangakan media 

pembelajaran berbasis aplikasi offline secara free di kelas masing-masing. Guru mendapatkan pelatihan secara terbimbing 

dalam  menggunakan beberapa aplikasi mind map offline sehingga mampu untuk mengembangkan produk media guna 

mendukung pembelajaran di kelasnya masing-masing. Lokasi kegiatan pengabdian ini yaitu di SD Negeri Patemon 01 dan 

02. Luaran dari pengabdian ini berupa desain porduk media mind map yang dihasilkan oleh peserta (guru SD), dan laporan 

pengabdian yang tidak dipublikasikan. Hasil pengabdian yang sudah dilaksanakan oleh tim kepada para peserta yaitu guru-

guru SD Patemon 01 dan 02, mereka sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut sesuai dengan agenda yang direncanakan 

tanggal  14 September 2017. Pada tanggal 14 September 2017 dilakukan penyampaian materi dari tim pengabdi terkait 

pengembangan aplikasi mind map offline dan perancangan media dengan aplikasi tersebut. Ada beberapa kendala yang 

dihadapi tim pengabdi yaitu penguasaan kemampuan komputer para guru yang belum merata sehingga hanya beberapa 

peserta tertentu yang mampu menyelesaikan produk media. Pengabdian ini mendapat respon yang positif dari para guru dan 

mereka sangat senang mendapatkan tambahan ilmu dalam mengembangkan media. 

 

Kata Kunci : pelatihan, media pembelajaran , mind map, kompetensi guru 

1. PENDAHULUAN 

Pengembangan pendidikan di Indonesia 

telah dilakukan dengan berbagai langkah dan upaya 

konkrit untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia 

yaitu “mencerdasakan kehidupan bangsa”. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka perlu regulasi 

implementatif sebagai tindak lanjut dalam 

pelaksanaannya. Undang-Undang No. 20 tahun 

2003  tentang sistem pendidikan nasional 

merupakan payung hukum bagi pendidikan 

nasional Indonesia. Fungsi dari pendidikan nasional 

Indonesia dalam Undang-Undang tersebut yaitu  

pendidikan nasional Indonesia berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

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 menunjukkan bahwa 

pendidikan sangat penting bagi bangsa ini, dalam 

rangka mewujudkan tujuan nasional Indonesia. 

Pendidikan yang dikembangkan tidak 

akan lepas dengan adanya pengembangan 

kurikulum yang menjadi jantungnya pendidikan. 

Kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan 

dan tuntutan perkembangan dalam dunia 

pendidikan. Kurikulum sebagai dasar dalam 

pengembangan pembelajaran di sekolah. 

Pembelajaran merupakan suatu hal penting di 

dalam dunia pendidikan. Kegiatan pembelajaran 

selalu  berhubungan dengan konsep belajar. 

Menurut Gagne (1984) dalam Martinis Yamin ( 

2008 : 122), menyebutkan “Belajar sebagai suatu 

proses dimana organisme berubah perilakunya 

diakibatkan pengalaman”.  Hal itu dapat dimaknai 

bahwa belajar itu merupakan bagian dari sebuah 

pembelajaran. Menurut Rigeluth (1983) dalam 

Eveline Siregar dan Hartini Nara (2014 : 43). Teori 

pembelajaran ada dua yaitu teori preskriptif dan 

deskriptif, teori preskriptif adalah goal oriented 

sedangkan teori deskriptif adalah goal free. Hal 

tersebut dimaksudkan bahwa teori pembelajaran 

preskriptif berorientasi mencapai tujuan, sedangkan 

teori pembelajaran deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan hasil. Kegiatan pembelajaran yang 

seharusnya adalah pembelajaran yang efektif dan 

efisien, agar segala tujuan yang diharapkan dapat 

tercapai sehingga memberikan hasil yang 

diharapkan. Kegiatan pembelajaran yang bersifat 

kurang efektif dan kurang efisien, cenderung 

menghasilkan out put yang tidak sesuai dengan 

yang diharapakan. 

Seorang guru atau pendidik harus dapat 

mengembangkan pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Untuk menghasilkan pembelajaran yang 

efektif dan efisien tersebut pastinya harus dapat 

mengembangkan berbagai komponen yang terkait 

dengan pembelajaran. Salah satunya media 

pembelajaran yang menjadi komponen penting 

dalam mendukung keberhasilan pembelajaran 

mailto:susilotriwidodo@mail.unnes.ac.id
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seorang pendidik. Perlu sebuah langkah inovasi 

dari guru dalam mengembangkan media,sehingga 

media yang dikembangkan selalu menarik dan 

dapat mendorong ketercapaian tujuan 

pembelajaran. 

Permasalahan di lapangan berdasarkan 

hasil diskusi dengan para guru di sekolah tersebut 

menunjukkan bahwa dalam mengembangkan media 

pembelajaran yang inovatif bagi  mereka masih 

kurang. Keterbatasan dalam mengembangkan 

media pembelajaran yang inovatif menjadi 

persoalan utama bagi mereka. Hal ini diungkapkan 

kepada tim pengabdi saat tim pengabdi bertugas 

menjadi dosen pembimbing PPL di sekolah 

tersebut. Selain itu identifikasi yang telah 

dilakukan oleh tim menunjukkan ada beberapa hal 

yang mendasari perlunya pelatihan ini 

dilaksanakan, antara lain : Kemampuan 

pengembangan inovasi  media pembelajaran guru-

guru sekolah dasar masih perlu diberikan 

penguatan;  Inovasi terhadap media pembelajaran 

dengan strategi yang lebih efektif; Peningkatan 

kompetensi merancang media dalam pembelajaran. 

Masalah konkret tersebut menjadi 

masukan pengabdi untuk merencanakan 

memberikan tambahan wawasan dalam 

pengembangan media pembelajaran yang inovatif 

di sekolah dasar. Fakta lain yang ada dilapangan 

menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan 

pembelajaran yang masih bersifat tradisional 

dengan dominasi ceramah oleh guru. Hal ini 

membuat proses pembelajaran sangat tidak efektif. 

Sebenaranya banyak tersedia bahan dan sarana 

yang dapat dikembangkan menjadi media 

pembelajaran yang inovatif bagai para guru 

sehingga guru dapat merancangnya berdasarkan 

kebutuhan pembelajaran. Perkembangan yang ada 

sekarang semakin lebih maju, mungkin dahulu 

hanya menggunakan media pembelajaran yang 

sederhana akan tetapi sekarang dituntut untuk 

mengembangkan media pembelajaran inovatif yang 

berbasis komputer dan internet. Kenyataan itulah 

yang membuat para guru enggan  untuk mengikuti 

perkembangan, dikarenakan soft skill dibidang 

teknologi informasi yang masih kurang dan perlu 

diberikan penguatan.  

Salah satu upaya yang direncanakan oleh 

tim pengabdi yaitu akan memberikan pelatihan 

pemanfaatan aplikasi mind map offline untuk 

meningkatkan kompetensi guru sekolah dasar.Hal 

tersebut sebagai bentuk implementasi hasil 

penelitian di tahun sebelumnya yang telah 

dilaksanakan dan akan diaplikasikan dalam bentuk 

pengabdian masyarakat di tahun ini.  Kegiatan ini 

sejalan dengan rencana strategi LP2M Unnes  di 

tahun 2015-2019, salah satunya inovasi pendidikan 

berkualitas dan berkarakter khusunya inovasi 

pembelajaran dalam bentuk pengembangan media 

pembelajaran.  

2. METODE KEGIATAN 

Kerangka pemecahan masalah yang direncanakan 

oleh tim pengabdi  dengan pola kegiatan yang 

bersifat pelatihan yang bersifat terbimbing. Tim 

pengabdi merancang kegiatan tersebut dengan 

menentukan berbagai indikator, target, dan realisasi 

yang hedak dicapai. Indikator tersebut meliputi 

input, output,outcome, benefit, impcat. Input 

merupakan masukan jumlah peserta yang menjadi 

target, output merupakan luaran yang dihasilkan, 

outcome merupakan 

 

Tabel 1 . Kerangka Pemecahan Masalah 

Indikator 

Target 

 

Realisasi 

- Input 

Guru kelas 

sejumlah 12 

orang 

Keikutsertaan 12 

guru yang ditunjuk 

dalam kegiatan 

pelatihan 

Memenuhi target, 

guru yang ikut 

serta sebanyak 25 

orang 
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- Output 

12 guru mampu 

memanfaatkan 

mind map dalam 

pembelajaran di 

kelas 

12 guru memiliki 

desain pembelajaran 

sesuai SK KD salah 

satu mapel yang 

dipilih,  dengan 

menggunakan media  

mind map offline 

Memenuhi target, 

12 guru merancang 

produk mind map 

- Outcome 

Peningkatan 

profesionalitas 

guru 

Pemanfaatan mind 

map offline dalam 

menunjang 

pengembangan 

media 

Beberapa peserta 

yang 

mengembangkan 

aplikasi mind map  

- Benefit Kreativitas guru  

Termotivasi untuk 

memanfatkan ICT 

secara tepat guna. 

Semua peserta 

termotivasi untuk 

memanfatkan ICT 

secara tepat guna. 

- Impact Kompetensi guru  

Proses pembelajaran 

semakin 

berkembang dan 

penguasaan media 

semakin beragam. 

Terjadi 

signifikansi 

peningkatan  

    

Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah 

guru kelas sekolah dasar SD Negeri Patemon 01 

dan 02  dengan kriteria: Menguasai dasar- dasar 

komputer; dipandang mampu mengikuti pelatihan 

dengan baik dan potensi menyebarluaskan 

keterampilannya kepada rekan guru yang lain. 

Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini 

yaitu : Pelatihan secara terbimbing pemanfaatan 

aplikasi mind map offline sebaga media inovatif 

pembelajaran; Pendampingan hingga menghasilkan 

satu produk mind map yang menggunakan aplikasi 

mind map 

 

3. HASIL PENGABDIAN 

Program pengabdian masyarakat yang telah 

dilaksanakan oleh tim pengabdimendapatkan 

beberapa hasil yang memberikan kontribusi besar 

kepada guru-guru sekolah dasar khususnya di SD 

Patemon 01 dan 02. Kegiatan tersebut dirancang 

dengan melakukan berbagai aktivitas sebagai 

berikut : 

a. Penyusunan Materi Kegiatan 

Materi disusun oleh tim pengabdi sesuai 

dengan judul yang telah dirancang. Materi 

disusun dalam bentuk power point sehingga 

harapan dari tim pengabdi materi mudah untuk 

dapat dimengerti oleh peserta. Materi bersifat 

teknis artinya lebih mengarahkan kepada 

peserta untuk dapat merancang produk mind 

map menggunakan aplikasi edraw mind map 7 

secara mudah.  

b. Perijinan Pengabdian 

Perijinan pengabdian dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang ditentukan oleh aturan yang 

berlaku. Perijinan menyesuaikan lokasi yang 

akan digunakan. Proses perijinan ini, tim 

pengabdi tidak mengalami kendala, pihak 

mitra sangat senang apabila digunakan sebagai 

tempat pelaksanaan program pengabdian 

masyarakat. 

c. Koordinasi dengan mitra pengabdian 

Koordinasi dengan mitra dilakukan oleh tim 

pengabdi untuk menentukan kesepakatan 

perencanaan waktu pengabdian. Koordinasi 

dilakukan oleh tim pengabdi dengan Kepala 

Sekolah SD Negeri Patemon 01 dan 02 

diperoleh kesepakatan kegiatan dilakukan 

tanggal 14 September 2017. 

d. Pelaksanaan Kegiatan  

Kegiatan yang dilaksanakan dihadiri oleh 25 

peserta yaitu guru-guru SD Negeri Patemon 01 

dan 02. Kegiatan Pada tanggal 14 September 

2017 dilakukan penyampaian materi dari tim 

pengabdi terkait pengembangan aplikasi mind 

map offline dan perancangan media dengan 

aplikasi tersebut. Ada beberapa kendala yang 

dihadapi tim pengabdi yaitu penguasaan 

kemampuan komputer para guru yang belum 

merata sehingga hanya beberapa peserta 

tertentu yang mampu menyelesaikan produk 

media. Kendala tersebut sudah diantisipasi 

oleh tim pengabdi dengan melibatkan 

mahasiswa yang mengerti komputer dan 
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internet kita libatkan dalam kegiatan 

pengabdian untuk mendampingi peserta 

pelatihan. 

Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut 

sebagai bentuk nyata dukungan kepada para guru 

Sekolah Dasar dalam pengembangan media 

pembelajaran yang berbasis teknologi yang 

berkembang saat sekarang ini.  Apabila merujuk 

pendapat Azhar Arsyad (2014: 3) yang 

menyebutkan bahwa media secara etimologis 

berasal dari kata medius yang berarti tengah, 

perantara, atau pengantar dan menurut Criticos 

dalam Daryanto (2013 : 5) yang mengatakan media 

merupakan salah satu komponen komunikasi yaitu 

sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju 

komunikan, telah jelas bahwa dengan pemanfaatan 

aplikasi mind map sebagai media pembelajaran 

seharusnya dapat memberikan nilai positif dan 

mendorong proses pembelajaran semakin lebih 

efektif. Hal tersebut akan dibuktikan oleh guru-

guru peserta program pengabdian ini. 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian 

terdapat 12 guru yang dapat mencoba merancang 

media dengan menggunakan aplikasi mind map. 

Ada beberapa guru yang belum dapat memproduk 

karena terdapat kendala dalam penguasaan 

teknologi komputer. Apabila kita lihat target out 

put yang diinginkan oleh tim pengabdi, kegiatan ini 

suda memenuhi target yaitu 12 peserta dapat 

merancang media menggunakan aplikasi mind 

map. Produk yang mereka hasilkan sangat 

bervariatif sesuai dengan kemampuan atau 

kompetensi yang dimiliki. Adapun contoh produk  

yang telah dirancang oleh peserta sebagai berikut : 

 

Mata Pelajaran Matematika; Kelas : V 

Materi : Macam-macam bilangan 

Project : 

 

Hasil : 

 

 

Mata pelajaran : PKn; Kelas : II 

Materi : Perilaku Baik dan Buruk 

Project : 

 

Hasil : 
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Mata pelajaran Agama Islam; Kelas : I 

Materi : Shalat Wajib 

Project : 

 

Hasil : 

 

 

Hasil Produk dari para peserta tersebut 

menunjukkan sebagai upaya penguatan kompetensi 

pedagogik dan profesional bagi para guru sekolah 

dasar seperti yang diamanatkan dalam 

Permendiknas No. 16 tahun 2007. 

 

4. KESIMPULAN 

a. Pengabdian pelatihan aplikasi mind map oflline 

dapat terlaksana atas kerjasama yang baik 

dengan mitra. 

b. Peserta antusias mengikuti kegiatan dan 

termotivasi untuk mencoba mengembangkan 

mind map walupun kemampuan penguasaan 

komputer dan internet mereka masih belum 

merata. 

c. Target yang direncanakan oleh tim pengabdi 

berhasil, hal itu dibuktikan jumlah peserta 

yang hadir dan peserta yang membuat produk 

media dengan aplikasi mind map. 
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Profil Kemampuan Penalaran Matematika Siswa Sekolah Dasar 
(Studi menggunakan desain tes TIMSS)  

 

Noening Andrijati 
 

Pendidilkan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang 

E-mail koresponden: andrijt06@gmail.com 

Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk mengukur capaian kemampuan penalaran matematika siswa kelas IV sekolah dasar 

(SD) dalam memecahkan soal-soal dengan desain tes TIMSS.  Kurangnya informasi mengenai capaian kemampuan 

penalaran dan belum tersedianya instrumen penilaian kemampuan penalaran yang kontekstual di sekolah dasar merupakan 

alasan untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode campuran, kualitatif dan 

kuantitatif. Data dikumpulkan dari  100 siswa  kelas empat SD di kota Tegal yang menjadi mitra Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Negeri Semarang. Sebanyak dua belas butir soal mengenai masalah penalaran dalam 

TIMSS yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia diujikan kepada para siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan penalaran siswa kelas IV SD di Kota Tegal masih dalam kategori rendah. Siswa mengalami kesulitan dalam 

memecahkan masalah dengan desain tes TIMSS pada hampir semua domain konten, terutama pada penyajian data. 

Sementara itu, terdapat perbedaan kemampuan penalaran siswa antara yang memperoleh pembelajaran menggunakan 

Kurikulum 2013 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Terdapat kecenderungan kemampuan penalaran siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan K13 lebih baik dibandingkan dengan menggunakan KTSP. 

 

Kata Kunci: kemampuan penalaran matematika, TIMSS, siswa SD 

 

1. PENDAHULUAN 
 

Capaian kemampuan matematika siswa SMP 

Indonesia dalam Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 

menempati peringkat 38 dari 45 negara peserta. 

Siswa SMP Indonesia hanya dapat meraih nilai 386 

di bawah  400 yang menjadi   low international 

benchmark. Perolehan kemampuan matematika 

siswa menurut domain kognitif menunjukkan rata-

rata kemampuan knowing sebesar 37%, applying  

23%, dan reasoning 17%. Dengan melihat hasil ini, 

dapat dikatakan bahwa kemampuan reasoning  

merupakan kemampuan matematika siswa 

Indonesia yang paling lemah,  jika dibandingkan 

dengan kepemilikan kemampuan knowing dan 

applying. Berkenaan dengan penalaran, Mullis 

(2011) menyatakan bahwa penalaran matematika 

melibatkan kemampuan untuk berpikir logis dan 

sistematis. Penalaran ini mencakup penalaran 

intuitif (spontanitas) dan penalaran induktif 

(penarikan kesimpulan) berdasarkan pola dan 

keteraturan yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan solusi bagi masalah-masalah non-

rutin. Masalah non-rutin adalah masalah yang 

mungkin sangat asing bagi siswa, bisa berupa soal 

matematika murni atau pengkondisian terhadap 

kehidupan sehari-hari. Domain yang terkait dengan 

penalaran meliputi kemampuan analyze, 

generalize/specialize, integrate/synthesize, justify, 

dan solve non-routine problems (Mullis, 2011).  

 Kemampuan penalaran  siswa  SMP 

Indonesia yang rendah  dapat disebabkan karena 

kemampuan penalaran matematika sebelumnya di 

sekolah dasar (SD). Sebagaimana Kattou, 

Kontoyianni, Pitta-Pantazi, et al. (2011) 

mengungkapkan bahwa pengetahuan sebelumnya 

akan tercermin dan menentukan pemahaman 

tentang konsep matematika pada saat selanjutnya. 

Dengan kata lain, pengetahuan peserta didik 

tentang konsep matematika di sekolah dasar akan 

tercermin dalam kepemilikan pengetahuan 

matematika di sekolah menengah pertama, sekolah 

menengah atas, dan seterusnya. Akibatnya, 

kemampuan penalaran matematika siswa di SD 

akan berdampak terhadap kemampuan penalaran 

siswa ketika di SMP.  

Kemampuan matematika siswa kelas 4 SD 

Indonesia yang dicapai  dalam penyelenggaraan 

TIMSS 2015 juga berada dalam kategori rendah.  

Siswa SD Indonesia memperoleh skor 397 dibawah  

low international benchmark  sebesar 400. Capaian 

ini memberi makna bahwa siswa SD Indonesia  

memiliki sedikit pengetahuan matematika dasar. 

Siswa hanya memiliki kemampuan menambah dan 

mengurangi bilangan bulat, memiliki pemahaman 

tentang perkalian bilangan satu angka. Siswa 

memiliki pengetahuan pecahan sederhana, bentuk 

geometri, dan pengukuran. Siswa baru dapat 

membaca dan menyelesaikan grafik batang dan 

tabel sederhana. (Mullis, Martin, Foy, et.al., 2016: 

19) 

Menurut domain kognitif, siswa SD Indonesia 

memiliki kemampuan matematika dalam aspek 

mengetahui (knowing) sebesar  32%, menerapkan 

(applying) sebesar 24%, dan menalar (reasoning) 

sebesar 20%. Aspek menalar merupakan 
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kemampuan yang paling rendah yang dicapai siswa 

Indonesia dan berada jauh di bawah rerata 

kemampuan menalar internasional  sebesar 47% 

(Mullis, Martin, Foy, et.al., 2016: 211). Hasil ini 

mengungkapkan bahwa siswa SD Indonesia masih 

lemah dalam penalaran, yaitu belum mampu 

menemukan solusi non rutin dalam situasi asing, 

dengan konteks yang kompleks dan prosedur multi-

langkah.  

Studi yang dilakukan oleh TIMSS 

menggunakan instrumen penilaian yang berlaku 

secara internasional dan tidak secara khusus 

menggunakan konteks Indonesia. Dalam instrumen 

TIMSS terdapat beberapa butir soal  yang 

menggunakan istilah, tempat maupun peristiwa 

yang tidak dikenal dengan baik oleh siswa 

Indonesia. Misalnya mengenai subway (kereta 

bawah tanah), nama kota, dan jenis olah raga atau 

permainan. Konteks dalam suatu penilaian 

berpengaruh terhadap hasilnya, karena konteks 

membawa pola pikir siswa untuk mengingat ulang 

konsep-konsep yang telah dipelajarinya, 

menghubungkan dengan permasalahan yang ada 

dalam konteks, kemudian memformulasikan suatu 

solusi yang sesuai dengan konteks yang diberikan 

(Mahdiansyah & Rahmawati, 2014). Stacey (2011) 

menekankan pentingnya konteks dalam 

pembelajaran dan penilaian, karena siswa 

dipersiapkan untuk menyambut tantangan masa 

depan, sehingga perlu dikenalkan dengan berbagai 

konteks yang mencakup berbagai aspek dalam 

kehidupan. Mempertimbangkan pentingnya 

konteks dalam penilaian dan belum adanya kajian 

tentang kemampuan matematika menggunakan 

instrumen berkonteks Indonesia, maka perlu dikaji 

capaian mengenai kemampuan matematika 

termasuk siswa Indonesia menggunakan konteks 

Indonesia.  

Sejak tahun 2013, di Indonesia berlaku 2 

kurikulum pendidikan, yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 

(K13 atau Kurtilas). Implementasi dua kurikulum 

ini, memberikan warna yang berbeda antara lain 

pada tekanan, standar proses, dan penilaian 

pembelajarannya. KTSP memberi penekanan 

pembelajaran lebih pada aspek pengetahuan, 

sedangkan K13 lebih menekankan pada 

keseimbangan softskill dan hardskill yang meliputi 

aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Standar proses pembelajaran dalam KTSP 

mencakup kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi, sedangkan dalam K13 proses 

pembelajaran dilakukan dengan pendekatan ilmiah, 

yaitu bahwa standar proses pembelajaran meliputi 

kegiatan  mengamati, menanya, mengolah, 

menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Karena 

penekanan pembelajaran  pada aspek pengetahuan, 

maka penilaian KTSP juga menekankan pada aspek 

pengetahuan. Sementara itu penilaian dalam K13 

menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur 

semua kompetensi secara komprehensif, meliputi 

sikap, pengetahuan, dan ketampilan. Dengan 

perbedaan ini, penerapan K13 tampaknya lebih 

memberikan ruang  bagi pembelajaran matematika 

dalam mengembangkan penalaran agar siswa 

mempunyai kemampuan berpikir kreatif dan kritis.   

Berkait dengan latar belakang, maka 

permasalah yang hendak dipecahkan melalui 

penelitian adalah: (a) bagaimana capaian 

kemampuan penalaran siswa menggunakan desain 

tes TIMSS?; dan (b) apakah terdapat perbedaan 

kemampuan penalaran matematika siswa dengan 

penggunaan kurikulum yang berbeda?. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengukur 

kemampuan penalaran matematika siswa dengan 

menggunakan desain tes TIMSS; dan (b) 

memperoleh informasi ada atau tidaknya perbedaan 

kemampuan penalaran siswa antara yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan K13 dan 

KTSP. Temuan penelitian akan memberikan 

informasi penting bagi akademisi, peneliti, dan 

pengambil kebijakan untuk lebih memahami secara 

mendalam kemampuan matematika yang dicapai 

siswa untuk perbaikan sistem pendidikan.  

 

 

 

2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

campuran, metode kuantitatif dan kualitatif 

sederhana.  Metode kuantitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan kemampaun penalaran 

matematika, sedangkan metode kualitatif untuk 

memberikan penjelasan mengenai proses dan hasil 

analisis kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di kota 

Tegal pada semester genap tahun pelajaran 

2016/2017. Sampel penelitian yang diambil adalah 

siswa kelas IV yang berasal dari SD mitra jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UPP 

Tegal, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang yang diambil dengan cara 

random sampling. Sampel sebanyak 100 siswa 

berasal dari 4 SD yang terpilih, terdiri  atas 28 

orang dari SD N Mangkukusuman 8 yang 

menggunakan K13, serta 72 orang berasal dari SD 

N Tegalsari 4, SD N Mintaragen 3, dan SD N 

Kalinyamat Kulon 1 yang menggunakan KTSP. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

memberikan tes yang terdiri atas 12 butir soal 

TIMSS, khusus domain reasoning berbentuk uraian 

yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia, 

baik dari segi bahasa maupun tempat atau 

peristiwa. Tes terdiri atas 6 butir soal konten 

bilangan (50%), 4 butir konten geometri dan 

pengukuran (33%), serta 2 butir konten penyajian 

data (17%). Tes ini telah melalui validasi teoretik 

dan diujicobakan terhadap 60 orang siswa SD di 

luar sampel. Data hasil uji coba empiris dianalisis 
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menggunakan program Quest untuk mengetahui 

karekteristik butir dan tesnya. Hasil analisis data uji 

coba menunjukan bahwa tingkat kesukaran butir 

berada pada rentang -1,58 – 1,50 dalam kategori 

baik, daya pembeda berada pada rentang 0,17 – 

0,64 dalam kategori baik, serta tes memiliki 

koefisien reliabilitas 0,87 dalam kategori tinggi. 

Dengan demikian tes telah memenuhi syarat 

sebagai tes yang baik. Selanjutnya tes diberikan 

kepada siswa (anggota sampel), dan kemudian 

ditabulasi skor perolehannya. Penskoran jawaban 

mengacu pada prosedur penskoran TIMSS, yaitu 

skor 2 untuk jawaban yang lengkap dan benar, skor 

1 untuk jawaban yang benar namun tidak lengkap, 

dan skor 0 untuk jawaban yang salah atau tidak 

menjawab. 

Data hasil tes dianalisis secara deskriptif 

kuantitatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan 

cara mengubah skor tes menjadi nilai dengan 

rumus: 

100700 







 x

umskormaksim

perolehskoryangdi
Nilai  

Nilai  siswa   kemudian      dideskripsikan  

berdasarkan kategori berikut: 

Tabel 1. Kategori Kemampuan Penalaran      

              Matematika Berdasarkan TIMSS 
Nilai Kategori 

625 – 800 Advance (Sangat tinggi) 

550 – 624 High (Tinggi) 

475 – 549 Intermediate (Sedang) 

100 – 474 Low (Rendah) 

 

Selanjutnya dilakukan perbandingan atau 

komparasi  kemampuan penalaran matematika 

siswa yang pembelajarannya menggunakan K13 

dan KTSP.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada penelitian ini, kemampuan penalaran 

matematika siswa ditunjukkan oleh jawaban siswa 

atas 12 butir soal yang dikerjakannya. Pada proses 

pengolahan data ditemukan cukup banyak siswa 

yang memberikan jawaban tanpa penjelasan dan 

langkah kerja dalam menyelesaikan soal-soal 

tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa siswa 

kurang mampu memberikan penjelasan atau 

argumen terhadap persoalan matematika yang 

diujikan. Capaian kemampuan penalaran 

matematika berdasarkan domain konten dan hasil 

perbandingan kemampuan penalaran siswa 

berdasarkan KTSP dan K13 disajikan berikut ini. 

 

Kemampuan Penalaran Matematika 

Hasil tes kemampuan penalaran matematika 

menunjukkan bahwa perolehan rata-rata nilai siswa 

sebesar 465,75 yang termasuk dalam kategori 

rendah. Secara rinci, siswa yang memperoleh skor 

625 ke atas dengan kategori berkemampuan sangat 

tinggi hanya 10%, berkemampuan tinggi 12%,   

berkemampuan   sedang   25%,  dan  

berkemampuan rendah 53%.  Persentase siswa   

terbanyak  berada   dalam   kategori  

rendah. 

Tabel 2. Persentase Kemampuan Penalaran   

              Siswa Berdasarkan TIMSS 

Nilai Kategori Persentase  

624 – 800 Sangat Tinggi 10 

550 – 624  Tinggi 12 

475 – 549 Sedang 25 

100 – 474 Rendah 53 

Total         100 

 

Data Kemampuan penalaran matematika 

siswa juga dikelompokkan berdasarkan  domain  

konten  dan diperoleh  

hasil sebagai berikut. 

Tabel 3.Kemampuan Penalaran Matematika  

             Menurut Domain Konten 

Konten 
Rata-rata 

nilai siswa 
Kategori 

Bilangan 467,50 Rendah 

Bangun Geometri 

dan Pengukuran  486,75 Sedang 

Penyajian Data  418,50 Rendah 

 

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa 

perolehan rata-rata nilai untuk konten bangun 

geometri dan pengukuran berkategori sedang, 

sedangkan untuk konten bilangan dan  penyajian 

data  berkategori sedang. Perolehan kemampuan 

penalaran siswa berdasarkan domain konten yang 

berkategori sedang dan rendah ini mengindikasikan 

bahwa siswa masih lemah dalam aspek kemampuan 

penalaran. Siswa kurang mampu mengerjakan soal-

soal tes kemampuan penalaran matematika model 

TIMSS, meskipun sudah menyesuaikan dengan 

konteks Indonesia. Selain itu, kesulitan yang 

dialami siswa dalam mengerjakan soal-soal 

tersebut, dapat dikarenakan pula bahwa  soal-soal 

yang diberikan  didesain dengan bentuk yang 

berbeda dari yang biasa dihadapi dan  dikerjakan 

siswa atau biasa disebut dengan soal-soal non-rutin.  

Rerata capaian kemampuan penalaran siswa 

yang terendah  diperoleh untuk konten penyajian 

data. Meskipun sebenarnya soal mengenai 

penyajian data cukup mudah, namun karena belum 

dipelajari oleh siswa dengan pembelajaran 

menggunakan KTSP, sehingga tetap saja siswa 

mengalami kesulitan. Kondisi yang sama dialami 

pula oleh siswa yang memperoleh pembelajaran 

menggunakan K13, hal ini dapat dipahami bahwa 

materi penyajian data yang dibahas baru sebatas 

pengenalan dan bersifat sederhana, yaitu mengisi 

dan membaca data dalam tabel.  
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Berikut ini, secara rinci akan dipaparkan pada 

tabel 4 mengenai perolehan kemampuan penalaran 

baik secara keseluruhan domain konten maupun  

untuk masing-masing domain konten (bilangan, 

bangun geometri dan pengukuran, serta penyajian 

data) menurut penggunaan kurikulumnya. 

 

Tabel 4. Perbandingan Kemampuan  

              Penalara Berdasarkan Kurikulum 

 
Konten      Mean Relasi 

K13 (M1) KTSP (M2) 

Bilangan 608,33  412,73 M1>M2 

Geometri dan 
Pengukuran 528,13 470,66 M1>M2 

Penyajian Data 431,25 413,54 M1>M2 

Keseluruhan 522,57 432,31 M1>M2 

 

Perbedaan Kemampuan Penalaran  
Berdasarkan Kurikulum 

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

kemampuan penalaran matematika siswa antara 

yang mendapat pembelajaran menggunakan K13 

dan KTSP, maka dilakukan perbandingan pada dua 

kelompok tersebut. Data yang diolah berupa skor 

mentah yang diperoleh siswa  dari menjawab 12 

butir soal kemampuan penalaran model TIMSS, 

dengan skor terendah 0 dan skor tertinggi 24. Hasil 

analisis deskriptif data skor mentah menunjukkan 

bahwa rata-rata skor kemampuan penalaran 

matematika pada K13 sebesar 15,50 dan pada 

KTSP sebesar 11,39, sehingga skor rata-rata 

kemampuan penalaran matematika pada K13 lebih 

tinggi 4,11 poin dari KTSP. Sementara itu, standar 

deviasi pada K13 sebesar 3,35 lebih kecil daripada 

KTSP sebesar 3,41.  

Jika dicermati dari besaran rata-rata skornya,  

baik secara keseluruhan maupun pada masing-

masing domain konten, maka kemampuan 

penalaran matematika siswa yang memperoleh 

pembelajaran menggunakan K13 lebih tinggi 

daripada KTSP. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa terdapat kecenderungan  

kemampuan penalaran matematika siswa yang 

memperoleh pembelajaran menggunakan K13 lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran menggunakan KTSP. 

Perbedaan kemampuan penalaran matematika 

siswa berdasarkan kurikulum (K13 dan KTSP)  

dapat disebabkan karena implementasi K13  dalam 

pembelajaran di SD telah dilaksanan dengan cukup 

baik. Perolehan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan matematika melalui kegiatan yang 

bermakna, dengan menggunakan pendekatan 

ilmiah (mengamati, menanya, mengolah, 

menyajikan,menyimpulkan dan mencipta). 

Kegiatan pembelajaran yang demikian memberi 

kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruk 

pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Selain 

itu, penilaian pembelajaran menurut K13 bersifat 

otentik dan komprehensif, serta instrumen yang 

digunakan disesuaikan dengan kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan, sehingga tepat untuk 

mengukur proses dan hasil kinerja siswa.   

 

5. PENUTUP 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

diperoleh simpulan: (a) Capaian kemampuan 

penalaran siswa SD yang menjadi sampel studi ini 

berkategori sedang (geometri dan pengukuran) dan 

berkategori rendah (bilangan dan penyajian data) 

yang diukur menggunakan soal-soal model TIMSS 

yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia, 

baik bahasa, tempat, dan peristiwa. Jawaban siswa 

atas soal-soal tes yang tidak disertai prosedur 

perhitungan dan atau penjelasan mengindikasikan 

bahwa siswa kurang mampu memberikan 

penjelasan atau argumen terhadap persoalan 

matematika yang diujikan; (b) Terdapat 

kecenderungan bahwa kemampuan penalaran 

matematika siswa SD di Kota Tegal yang 

memperoleh pembelajaran dengan Kurikulum 2013 

lebih baik dari pada pembelajaran dengan  

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Penelitian ini masih terbatas pada pembahasan 

mengenai capaian kemampuan penalaran siswa di 

sekolah dasar dengan menggunakan desain tes 

TIMSS di Kota Tegal. Oleh karena itu, masih 

diperlukan penelitian lanjutan untuk membahasnya 

lebih mendalam, misalnya studi dengan wilayah 

yang lebih luas, studi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan penalaran siswa. Selain 

itu, guru perlu mengembangkan pembelajaran dan 

penilaian yang mengembangkan penalaran, 

termasuk membiasakan siswa mengerjakan soal-

soal penalaran dengan desain tes internasional 

seperti TIMSS.  
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses melatih kemampuan literasi mahasiswa calon guru SD melalui 

pembelajaran group investigation dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah konsep dasar IPA di SD. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus. Di mana tiap siklusnya terdiri dari empat 

tahap, yaitu : (1) perencanaan (planning), (2) tindakan (acting), (3) Pengamatan (observing), dan (4) refleksi (reflecting). 

Subjek penelitian ini adalah 39 mahasiswa PGSD UNNES. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, 

dokumentasi dan tes tertulis. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif. Proses melatih kemampuan literasi 

mahasiswa melalui pembelajaran group investigation pada mahasiswa PGSD UNNES dilaksanakan melalui 6 tahap, yaitu: 

yaitu: menentukan subtema (menentukan tugas), merencanakan penelitian (mencari sumber informasi), melakukan penelitian 

(menyeleksi informasi, mengolah informasi), merencanakan presentasi (mempresentasikan), melakukan presentasi 

(mempresentasikan), evaluasi proyek (evaluasi). Mahasiswa berlatih menerapkan kemampuan literasinya saat melakukan 

aktivitas pada proses pembelajaran di setiap tahap-tahap pembelajaran group investigation tersebut. Sehingga keterampilan 

proses IPA dan keterampilan mencari informasi mahasiswa sangat terlihat saat kegiatan dan didukung dengan hasil belajar 

mahasiswa setelah selesai kegiatan. 

Kata Kunci: group investigation , literasi, IPA 
 

1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan salah satu unsur 

penentu baik tidaknya lulusan yang dihasilkan oleh 

suatu sistem pendidikan. Pembelajaran ibarat 

jantung dari proses pendidikan. Pembelajaran yang 

baik cenderung menghasilkan lulusan dengan hasil 

belajar yang baik pula. Demikian pula sebaliknya.  

Membelajarkan IPA menghadapkan 

peserta didik pada fenomena alam yang menantang 

sehingga menimbulkan pertanyaan ilmiah. 

Pertanyaan ilmiah inilah yang menjadi kunci dalam 

belajar ilmiah. Berdasarkan pertanyaan ilmiah, 

peserta didik menelaah pengalaman dan referensi 

untuk menghasilkan jawaban sementara terhadap 

pertanyaan ilmiah tersebut, atau disebut hipotesis. 

Hipotesis yang diajukan peserta didik bukan 

sekedar jawaban sementara yang muncul dari 

perkiraan semata, tetapi merupakan jawaban yang 

dihasilkan dari proses berpikir dan bernalar secara 

logis. Berdasarkan hipotesis ini peserta didik 

melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan adalah 

data berupa fakta-fakta untuk diklasifikasi, 

dianalisis, dan diinferensi menjadi temuan. 

Investigasi/penyelidikan bermanfaat untuk 

membantu peserta didik menjawab pertanyaan-

pertanyaan tentang alam dan teknologi. Oleh 

karena itu kemampuan untuk melakukan 

investigasi/penyelidikan dalam pembelajaran IPA 

perlu ditumbuhkan dan dikembangkan sejak dini.  

Mahasiswa PGSD adalah mahasiswa calon 

guru SD yang diharapkan setelah lulus dapat 

menerapkan kompetensi yang telah dimiliki dalam 

kegiatan pembelajaran di SD, maka akan lebih baik 

jika dibekali dengan kemampuan melakukan 

investigasi/penyelidikan dalam pembelajaran IPA. 

Sharan (2014:130) memperkenalkan Group 

Investigation atau Investigasi Kelompok sebagai 

penyelidikan dalam kelompok yang meminta siswa 

untuk menggunakan semua ketrampilan 

interpersonal dan ketrampilan meneliti yang 

berlaku dalam metode pembelajaran kooperatif 

untuk merencanakan tujuan pembelajaran spesifik. 

Lebih lanjut Sharan (2014:130) mengungkapkan 

dalam Group Investigation siswa juga bekerjasama 

dalam menjalankan penyelidikan mereka dan 

merencanakan bagaimana cara mengintegrasikan 

dan menyajikan temuan-temuan meraka, bersama-

sama guru mengevaluasi upaya akademis dan 

interpersonal.  

Beberapa hasil penelitian mengenai Model 

Group Investigation yang didapatkan dari jurnal 

Internasional diantaranya adalah penelitian 

Mitchell, Mitzi G dengan judul Group 

Investigation as a Cooperatuve Learning Strategy 

An Integrated Analysis of the Literature. Dengan 

hasil “Group Investigation memiliki potensi yang 

kuat, dan memberikan kesempatan pada siswa 

untuk memiliki pengetahuan mereka sendiri”. 

(Alberta Journal of education research Vol 54, No 

4 Winter 2008). Penelitian Allen, Linda Quinn  
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dengan judul Investigating Culture Throught 

Cooperative Learning. Menyatakan “Group 

Investigation dapat terus diterapkan dalam 

pembelajaran karena memiliki lebih banyak 

dampak positif”. (Foreign Leanguage annals Vol 

39, No 1 Sring 2006).  

Hasil refleksi pada pembelajaran mata 

kuliah konsep dasar IPA di SD Lanjut semester 

genap tahun 2014/2015 menunjukkan bahwa 

kegiatan perkuliahan didesain dengan cara setiap 

kelompok melakukan presentasi disertai dengan 

memberikan penjelasan dengan mind mapping 

sesuai tema/tujuan pada pertemuan tersebut. 

Penjelasan dengan menggunakan mind mapping 

dapat mengurangi kesulitan ketika mahasiswa 

harus menguasi banyak materi karena 

menggunakan kata kunci. Akan tetapi untuk 

kegiatan mahasiswa yang presentasi terlihat dari 

hasil tulisan, makalah dan saat  presentasi 

cenderung copy paste dari sumber/literatur. Dalam 

literasi pembelajaran IPA, selain kegiatan 

percobaan juga dalam kegiatan mencari informasi. 

Keterampilan untuk mencari informasi tertentu bisa 

dari berbagai sumber, sehingga harus 

menyesuaikan informasi dari sumber yang berbeda. 

Fakta yang terjadi mahasiswa membaca dan 

menyalin informasi yang mereka baca seperti 

membaca dan merangkum bacaan, belum 

menyeleksi dan mengolah informasi yang di dapat. 

Demikian juga dengan mahasiswa yang tidak 

mendapatkan jatah untuk presentasi, kesiapannya 

sangat kurang ketika mengikuti perkuliahan.  

Ketika belajar IPA terkadang siswa dan 

guru mengalami kesulitan mengemukakan kembali 

pemahamannya tentang suatu konsep baik secara 

lisan maupun tulisan. Guru dan siswa juga kurang 

terbiasa menulis dan melaporkan hasil percobaan 

dan pengalaman belajar kedalam berbagai bentuk 

tulisan secara kreatif. Padahal terdapat berbagai 

cara untuk mengkomunikasikan hasil pengalaman 

belajar IPA kedalam beragam bentuk tulisan seperti 

poster, booklet, karangan, peta konsep, peta 

pikiran, komik, cerita bergambar (Usaid, 2014: 

181)   

Beragam informasi sains tersedia dalam 

berbagai bentuk mulai dari cerita, gambar, grafik, 

diagram, tabel, hingga laporan penelitian. Namun 

terkadang informasi tersebut belum dimanfaatkan 

secara maksimal, karena kurangnya kemampuan 

dalam membaca dan menggunakan informasi 

tersebut dalam beragam situasi. Untuk itu 

diperlukan kemampuan membaca dan berfikir kritis 

untuk memahami informasi tersebut. Kemampuan 

berbahasa dan berpikir kritis sangatlah penting 

untuk memahami IPA dan menggunakan informasi 

IPA dalam beragam situasi. Oleh karena itu 

kemampuan literasi dalam pembelajaran IPA perlu 

ditumbuhkan dan dikembangkan sejak dini. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan 

di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

a. Bagaimanakah proses melatih kemampuan 

literasi mahasiswa calon guru SD melalui 

model pembelajaran group investigation pada 

mata kuliah konsep dasar IPA di SD? 

b. Bagaimanakah hasil belajar mahasiswa pada 

mata kuliah konsep dasar IPA di SD?  

 

2. METODE PENELITIAN 

Rancangan penelitian yang peneliti 

gunakan untuk mengkaji permasalahan, adalah 

rancangan yang digunakan dalam penelitian 

Classroom Action Research. Prosedur dan langkah-

langkah ini mengikuti prinsip dasar yang berlaku 

dalam penelitian tindakan kelas. Desain penelitian 

tindakan terdiri dari empat komponen, yaitu : (1) 

perencanaan (planning), (2) tindakan (acting), (3) 

Pengamatan (observing), dan (4) refleksi 

(reflecting). Hubungan keempat komponen itu di 

pandang sebagai satu siklus (Suharsimi, 2006:16). 

Penelitian dilaksanakan di Jurusan PGSD, 

FIP UNNES dengan subyek penelitian adalah 

mahasiswa PGSD semester gasal, FIP UNNES. 

Untuk memperoleh data dan informasi yang 

berkaitan dengan masalah yang dikaji, telah 

ditempuh metode pengumpulan data dengan 

berbagai cara yaitu melalui observasi,  dokumentasi 

dan tes.  

Teknik analisis data untuk data tes dan 

lembar observasi mahasiswa dianalisis dengan 

analisis deskriptif. Kriteria keberhasilan terhadap 

hasil yang di capai dalam penelitian ini adalah, 1) 

kemampuan literasi ipa mahasiswa masing-masing 

indikator kegiatan (menentukan subtema, 

merencanakan penelitian, melakukan penelitian, 

merencanakan presentasi, melakukan presentasi, 

evaluasi proyek) pada kategori baik, 2) Apabila 

nilai hasil belajar mata kuliah Konsep Dasar IPA di 

SD mencapai ketuntasan klasikal 100% dengan 

perolehan nilai B ≥ 71.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan 

peneliti pada mata kuliah Konsep Dasar IPA di SD 

melalui pembelajaran group investigation untuk 

melatih kemampuan literasi mahasiswa calon guru 

SD dilaksanakan dalam tiga siklus. Dalam 

penelitian ini aspek yang diteliti meliputi aktivitas 

dan hasil belajar mahasiswa.   

Pelaksanan tindakan pada siklus I 

membahas pokok bahasan ciri-ciri makhluk hidup, 

siklus II keanekaragaman hayati dan klasifikasi 

tumbuhan dan pada siklus III tumbuhan berklorofil 

dan tidak berklorofil serta fungsi alat tubuh 
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tumbuhan selama 3x50 menit. Kegiatan pada siklus 

ini meliputi perencanaan; pelaksanaan meliputi pra 

kegiatan, kegiatan awal, kegiatan inti (menentukan 

subtema, merencanakan penelitian, melakukan 

penelitian, merencanakan presentasi, melakukan 

presentasi, evaluasi proyek) dan kegiatan akhir; 

observasi; refleksi.

  

Tabel 1. Rekapitulasi data hasil observasi Aktivitas Literasi Mahasiswa 

 
No Indikator Siklus I Siklus II Siklus III 

rata-rata 

skor 

Kategori rata-rata 

skor 

Kategori rata-rata 

skor 

Kategori 

1 Menentukan sub tema 

(menentukan tugas) 

3,13 Baik 3,13 baik 4 sangat 

baik 

2 Merencanakan penelitian 

(mencari sumber 

informasi) 

2,63 Baik 3 baik 4 sangat 

baik 

3 Melakukan penelitian 

(menyeleksi informasi, 

mengolah informasi) 

2,25 cukup 

baik 

2,38 cukup 

baik 

3 Baik 

4 Merencanakan 

presentasi 

(mempresentasikan) 

2 cukup 

baik 

2,88 baik 3,25 Sangat 

Baik 

5 Melakukan presentasi 

(mempresentasikan) 

2,75 Baik 3 baik 3,25 Sangat 

Baik 

6 Evaluasi proyek 

(evaluasi) 

2,75 Baik 3 baik 3,25 Baik 

Jumlah skor 15,51  17,39  20,75  

Persentase 64,63%  72,46%  86,46%  

Predikat cukup 

baik 

 Baik  sangat 

baik 

 

 

 

Tabel 2. Rekapitulasi data hasil belajar mahasiswa 

 

No Pencapaian Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Rata-rata 74,2 79,12 82,29 

2 Belum tuntas 8 3 0 

3 Tuntas 31 36 39 

4 Ketuntasan klasikal 79,48% 92,3% 100% 

 

Hasil observasi aktivitas literasi 

mahasiswa siklus I memperoleh kategori cukup 

baik. Sedangkan, siklus II terjadi peningkatan 

kategori menjadi baik dan siklus III menjadi sangat 

baik. Peningkatan tampak dilihat dari kesiapan 

mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Ketika 

dosen memberikan pengantar berupa apersepsi 

sesuai dengan kehidupan sehari-hari, mahasiswa 

antusias dalam menjawab serta peningkatan 

kerjasama dalam mengumulkan dan mengolah 

informasi. 

Mahasiswa bersama dengan dosen 

menentukan subtema yang akan dibahas. Pada 

siklus I beberapa anggota dalam kelompok masih 

ada yang tidak ikut berpartisipasi. Pada siklus II 

mengalami peningkatan yaitu seluruh anggota 

sudah ikut berpartisipasi walaupun masih ada yang 

kurang tepat dengan tema. Pada siklus III seluruh 

anggora kelompok ikut berpartisipasi dan sesuai 

dengan tema.     

Setelah penentuan subtema, pada siklus I 

masih banyak kelompok yang masih kesukaran 

dalam penyusunan poin-poin yang akan dibahas 

sehingga masih butuh pendampingan dosen, 

sebagian besar mahasiswa masih bingung 

penentuan literatur pada proses mencari sumber 

informasi. Pada siklus II mengalami peningkatan 

karena sudah bekerjasama dalam menyusun  

rancangan penelitian mencari sumber informasi. 

Pada siklus III jauh lebih baik karena semua 

anggota kelompok sudah terlibat baik dalam 

menentukan materi yang akan dibahas serta 

literaturnya. 

Pada kegiatan melakukan penelitian untuk 

siklus I masih banyak mahasiswa yang melakukan 

pengumpulan informasi tanpa menyeleksi dan 

mengolah informasi terlebih dulu, ada juga 
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kelompok yang langsung menuliskan di kertas 

plano. Pada siklus ke II juga masih terjadi seperti di 

siklus I, hal ini karena belum ada pembagian tugas 

yang jelas dalam kelompok. Pada siklus III sudah 

mengalami perkembangan sudah tertata pembagian 

tugasnya sehingga proses menyeleksi dan 

mengolah informasi sudah dilakukan.  

Siklus I pada tahap merencanakan 

presentasi masih ada beberapa kelompok yang 

belum bisa mempresentasikan dalam bentuk 

gambar, ada juga kelompok yang materi dianggap 

penting malah tidak bisa masuk ditulis untuk 

dipresentasikan karena sudah terlanjur ketika 

mencari informasi tanpa didesain langsung menulis 

ke kertas plano. Tetapi pada siklus ke II mahasiswa 

sudah mulai mendesain dari hasil mengolah dan 

menyeleksi informasi. Pada siklus III semua 

berjalan lebih baik, mahasiswa melakukan kegiatan 

sesuai dengan tugasnya, apa yang dipresentasikan 

jelas dan mudah dipahami audiens. 

Pada kegiatan melakukan presentasi di 

siklus I, masih ada beberapa kelompok yang 

cenderung didominasi oleh beberapa orang, karena 

waktu yang terbatas ada beberapa hal yang belum 

tuntas untuk didiskusikan. Pada siklus II terjadi 

peningkatan di mana mahasiswa sebagian besar 

sudah bisa membagi tugas. Dan pada siklus III 

kegiatan presentasi semakin menarik karena ada 

beberapa kelompok yang membawa contoh konkrit 

dari lingkungan kampus sehingga yang 

disampaikan lebih jelas. 

Kegiatan evaluasi proyek pada siklus I 

sebagian kelompok ada yang kurang sesuai dengan 

tujuan. Tetapi pada siklus II sudah lebih baik yaitu 

sebagian besar kelompok sebagian besar sudah 

sesuai dengan tujuan. Pada siklus III hampir semua 

kelompok sesuai dengan tujuan. 

Peningkatan ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Sharan (2014:130) 

mengungkapkan dalam Group Investigation 

siswa/mahasiswa bekerjasama dalam menjalankan 

penyelidikan mereka dan merencanakan bagaimana 

cara mengintegrasikan dan menyajikan temuan-

temuan meraka, bersama-sama guru/dosen 

mengevaluasi upaya akademis dan interpersonal. 

Di dukung juga dengan pendapat bahwa model 

Group Investigation merupakan salah satu model 

kompleks dalam pembelajaran kelompok yang 

mengharuskan siswa untuk menggunakan skill 

berpikir level tinggi, menekankan pada 

heterogenitas dan kerjasama siswa/mahasiswa 

(Huda 2013:292). Sejalan dengan penelitian dari 

Artini dkk (2017) tentang pentingnya suatu 

kerjasama dalam sebuah kelompok investigasi. 

Berdasarkan evaluasi hasil belajar 

mahasiswa menunjukkan terjadinya peningkatan 

dari siklus I ke siklus II, yaitu pada siklus I 

ketuntasan klasikal mahasiswa adalah 79,48% dan 

pada siklus II 92,3%. Meningkat pada siklus III 

ketuntasan klasikal mahasiswa mencapai 100%. 

Hal ini relevan dengan penelitian sebelumnya 

penelitian Mitzi G. Mitchell dengan judul Group 

Investigation as a Cooperatuve Learning Strategy 

An Integrated Analysis of the Literature. Dengan 

hasil “Group Investigation memiliki potensi yang 

kuat, dan memberikan kesempatan pada siswa 

untuk memiliki pengetahuan mereka sendiri”. 

(Alberta Journal of education research Vol 54, No 

4 Winter 2008) . 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, 

terlihat terjadi peningkatan aktivitas mahasiswa 

dalam kemampuan literasinya serta hasil belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah Konsep Dasar IPA 

di SD. Hal ini membuktikan pembelajaran goup 

investigation dapat diterapkan dalam proses 

perkuliahan, terutama mata kuliah rumpun IPA 

karena dapat melatih mahasiswa berketerampilan 

proses IPA dan juga untuk mensiasati jumlah 

materi yang banyak. Selain itu juga dapat melatih 

mahasiswa berliterasi, karena kemampuan 

mengkomunikasikan hasil IPA sangat dibutuhkan 

oleh mahasiswa sebagai seorang calon Guru SD. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 

aktivitas dan hasil belajar mahasiswa dalam 

melatih kemampuan literasi dengan pembelajaran 

group investigation pada mata kuliah Konsep 

Dasar IPA di SD dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Proses melatih kemampuan literasi 

mahasiswa melalui pembelajaran  group 

investigation pada mahasiswa PGSD UNNES 

dilaksanakan melalui 6 tahap, yaitu: menentukan 

subtema (menentukan tugas), merencanakan 

penelitian (mencari sumber informasi), melakukan 

penelitian (menyeleksi informasi, mengolah 

informasi), merencanakan presentasi 

(mempresentasikan), melakukan presentasi 

(mempresentasikan), evaluasi proyek (evaluasi). 

Hasil yang diperoleh mahasiswa menunjukkan 

kemampuan literasinya meningkat dalam hal ini 

adalah keterampilan mencari informasi. Mahasiswa 

berlatih menerapkan kemampuan literasinya saat 

melakukan aktivitas pada proses pembelajaran di 

setiap tahap-tahap pembelajaran group 

investigation dalam keterampilan mencari 

informasi tersebut. Sehingga keterampilan proses 

IPA mahasiswa sangat terlihat saat kegiatan dan 

didukung dengan hasil belajar mahasiswa setelah 

selesai kegiatan. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 

kelas ini, peneliti memberikan saran sebaiknya 

dosen menggunakan model pembelajaran IPA yang 

inovatif dan merancang kegiatan pembelajaran 

supaya mahasiswa dapat turut terlibat aktif dalam 

merancang kegiatan pembelajaran. pada 

pembelajaran IPA, sebaiknya dosen selain melatih 

kemampuan keterampilan proses IPA juga melatih 
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kemampuan literasinya (keterampilan mencari 

informasi). 
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Abstrak 

 

Krisis bangsa adalah krisis sumber daya manusia, utamanya krisis karakter. Lembaga Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) memiliki tugas menyiapkan guru masa depan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi unggul dalam 

karakter. Dalam melaksanakan tugas lembaga  & dalam mewujudkan lulusan yaitu calon guru Sekolah Dasar yang 

profesional yaitu memiliki kompetensi pedagogik, bidang studi, kepribadian, dan kompetensi sosial diperlukan strategi 

manajemen lembaga. Strategi tersebut  antaralain melalui Pendidikan berasrama. PGSD berasrama dimaksudkan untuk 

menghasilkan valon guru profesional yang memiliki kompetensi utuh termasuk didalamnya unggul dalam karakter. 

Keberadaan asrama memiliki peran strategis, berfungsi tidak hanya sebagai lingkungan tempat tinggal dan lingkungan 

belajar tetapi juga merupalan lingkungan pergaulan sosial yang membantu membentuk keprobadian para penghuninya. Pola 

asrama diharapkan memberikan pengaruh positif bagi pengembangan karakter mahasiswa PGSD dengan menanamkan nilai-

nilai luhur diantaranya adalah kepekaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian  PGSD 

berasrama merupakan pembinaan akademik dan multi budaya dengan empat pilar pengembangan yaitu, mental spiritual, 

wawasan akademik, minat & bakat, serta pengembangan sosial budaya 

 

Kata kunci: Guru profesional; Karakter mulia; Pendidikan berasrama 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Perguruan tinggi mengemban tanggung 

jawab dan kewajiban yang besar, khususnya dalam 

melahirkan sumber daya intelektual bagi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia bangsa 

ini. Di sisi lain, persyaratan dunia kerja saat ini 

tidak hanya pengetahuan dan keterampilan saja 

tetapi juga menyangkut  karakter, sikap dan 

perilaku mahasiswa, serta mengenal sifat pekerjaan 

atau terlatih dengan etika kerja. Karena itulah 

pendidikan tinggi saat ini semestinya tidak hanya 

sekedar menyiapkan tenaga kerja yang terampil, 

tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Pendidikan 

yang baik itu, menurut  Ki Hajar Dewantara, 

mestinya mampu mengalahkan dasar-dasar jiwa 

mausia yang jahat, menutupi bahkan mengurangi 

tabiat-tabiat yang jahat tersebut. Pendidikan 

dikatakan optimal, jika tabiat luhur lebih menonjol 

dalam diri peseerta didik ketimbang tabiat-tabiat 

jahat. Manusia berkarakter inilah yang menurut Ki 

Hajar Dewantara sebagai sosok beradab, sosok 

yang menjadi ancangan sejati pendidikan. Oleh 

karena itu menurut Ki Hajar Dewantara, 

keberhasilan pendidikan yang sejati adalah 

menghasilkan manusia yang beradab, bukan 

mereka yang cerdas secara kognitif dan 

psikomotorik tetapi miskin karakter atau budi 

pekerti luhur. (Fathurrohman.2013)  

Pendidikan dengan kelengkapan asrama 

atau pendidikan berasrama bukan sesuatu yang 

baru dalam konteks pendidikan di Indonesia. 

Bahkan dalam perkembangan akhir-akhir ini cukup 

banyak bermunculan sekolah yang melengkapi 

fasilitasnya dengan asrama, dikenal dengan sekolah 

berasrama (boarding school). Penerapan sistem 

pendidikan berasrama didasarkan untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang lebih utuh, yang mencakup 

cipta, rasa, karsa, dan karya sehingga menghasilkan 

lulusan yang tidak hanya unggul dalam berpikir 

tetapi juga berkepribadian mulia. Pemikiran 

tersebut muncul sebagai konsekwensi dari 

kenyataan bahwa pada umumnya sekolah non 

asrama terkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan 

akademik sehingga banyak aspek lain dari 

pembelajar yang tidak tersentuh. Hal ini trjadi 

karena keterbatasan waktu yang ada dalam 

pengelolaan program pendidikan pada lembaga 

pendidikan non-asrama. Sebaliknya, pendidikan 

berasrama dapat menerapkan program pendidikan 

komprehensif-holistik mencakup keagamaan, 

pengembangan akademik, life skills (soft skills & 

hard skills), wawasan kebangsaan dan membangun 

wawasan global. 
 

2. PENDIDIKAN BERASRAMA 
DALAM PENYIAPAN GURU 
PROFESIONAL  

 
Pendidikan berasrama merupakan program 

pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup 

pendidikan keagamaan, pengembangan akademik, 

life skills (soft skills hard skills), memupuk 
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wawasan kebangsaan, dan membangun wawasan 

global, yang digunakan sebagai bagian integral 

dalam sistem penyelenggaraan pendidikan untuk 

menghasilkan calon guru profesional yang 

memiliki kompetensi utuh, unggul dan berkarakter. 

Tujuan pendidikan berasrama antara lain 

adalah untuk menumbuhkembangkan peserta didik 

menjadi: 1) pribadi yang bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; 2) pribadi yang berprestasi, 

memiliki kecakapan hidup, sehat jasmani dan 

rohani;3) pribadi yang unggul dan berkarakter 

(jujur, cerdas, tangguh, bermoralluhur, mandiri, dan 

disiplin).4) pribadi yang mampu berkomunikasi 

dengan baik, peka dan peduli pada sesama, serta 

mampu beradaptasi dengan lingkungan yang 

majemuk;5) pribadi yang memiliki rasa cinta tanah 

air dan wawasan kebangsaandan wawasan global; 

dan 6) Memiliki sikap dan jiwa pendidik (guru) 

yang mau dan mampu berperan sebagaI orang tua 

kedua di sekolah. 

 Penyiapkan calon guru yang profesional, 

unggul dan berkarakter seperti yang diharapkan 

dalam tujuan pendidikan berasrama, perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip  yang telah 

ditetapkan oleh kementrian Riset,Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (2016) yaitu sebagai berikut: 1) 

Keteladanan: Secara psikologis manusia 

memerlukan keteladanan untuk mengembangkan 

sikap dan perilaku terpuji. Keteladanan adalah 

pendidikan dengan cara memberikan contoh nyata 

bagi para peserta. Pengelola asrama harus 

senantiasa memberikan teladan yang baik bagi para 

penghuninya dalam kehidupan kesehariannya.2) 

Latihan dan pembiasaan: Upaya menyiapkan calon 

guru yang berkarakter, peserta di asrama perlu 

melakukan latihan untuk membiasakan bertindak 

taat terhadap norma-norma yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari. Prinsip ini diterapkan dalam 

bentuk keteraturan hidup yang diatur dalam jadwal 

kegiatan harian yang dimulai dari bangun pagi 

sampai istirahat malam. Kegiatan harian meliputi 

ibadah/doa baikpribadi maupun bersama, makan 

bersama, belajar bersama, memeliharaasrama dan 

aktivitas lain yang diprogramkan dalam 

keseluruhan proses selama peserta menjalani 

pendidikan profesi guru. Latihan dan pembiasaan 

ini pada akhirnya akan menjadi budaya yang 

terpatri dalam diri peserta.3) Ibrah (Mengambil 

Hikmah/Lesson Learnt): Pengertian ibrah atau 

Lesson Learnt adalah mengambil hikmah dari 

setiap peristiwa yang dialami manusia untuk 

mengetahui intisari suatu kejadian yang 

disaksikan,diperhatikan, dipertimbangkan, diukur 

dan diputuskan secara rasional sehingga 

kesimpulannya dapat mempengaruhi hati untuk 

tunduk kepada-Nya. Prinsip ini dapat dilakukan 

melalui kisah-kisah, fenomena alam, atau peristiwa 

yang terjadi baik di masa lalu maupun sekarang 

melalui proses refleksi kritis dan mendalam.4) 

Pendidikan melalui Nasihat:  nasihat adalah 

pemberian peringatan atas kebaikan dan kebenaran 

dengan cara tertentu yang dapat menyentuh hati 

untuk mengamalkannya. Nasihat ini mengandung 

tiga unsur: (a) uraian tentang kebaikan dan 

kebenaran yang harus dilakukan oleh peserta, 

seperti sopan-santun, ibadah berjamaah, dan 

kerajinan dalam beramal baik; (b) motivasi dalam 

melakukan kebaikan; dan (c) peringatan tentang 

bahaya akibat melanggar larangan. Prinsip ini juga 

memberikan amanah kepada para peserta untuk 

memiliki sikap saling mengingatkan hal-hal 

kebaikan di antara sesama penghuni asrama. 5) 

Kedisiplinan: Prinsip ini dimaksudkan untuk 

menjadikan peserta memiliki sikap ketaatan 

terhadap aturan, pedoman, atau tata tertib yang 

telah ditentukan. Kedisiplinan akan mendorong 

peserta untuk bisa menghormati satu sama lain, 

menjamin kenyamanan para peserta, sehingga 

kehidupan di asrama berlangsung secara 

harmonis. Penerapan prinsip ini memerlukan 

ketegasan dan kebijaksanaan. Ketegasan 

mengharuskan pengurus asrama memberikan 

sanksi bagi peserta yang melanggar. Kebijaksanaan 

berarti bahwa pengurus asrama harus berbuat adil 

dan arif dalam memberikan sanksi yang bersifat 

edukatif. Peserta harus memahami dan menerima 

segala bentuk konsekuensi dari ketidakdisiplinan 

yang dilakukannya, dan menyadari untuk tidak 

mengulanginya.6) Kemandirian: Kemandirian 

merupakan kesanggupan dan kemampuan peserta 

untuk belajar dan berlatih mengurus segala 

kepentingannya sendiri, sehingga tidak 

menyandarkan kehidupannya kepada bantuan atau 

belas kasihan orang lain. Dengan prinsip 

kemandirian ini, peserta mampu memahami dan 

memiliki kekuatan serta ketabahan dalam 

menghadapi tantangan hidup.7) Persaudaraan dan 

Persatuan: Kehidupan peserta di asrama senantiasa 

diliputi oleh suasana keakraban, persaudaraan, dan 

gotong royong karena segala suka dan duka 

dirasakan bersama. Suasana kehidupan asrama 

yang demikian, menjadikan peserta yang berasal 

dari latar belakang asal daerah, suku, bahasa, adat 

istiadat, budaya, dan agama yang berbeda akan 

terjalin keakraban, persaudaraan, dan persatuan di 

antara mereka. Prinsip ini sangat diperlukan 

terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas 

setelah mereka lulus dan mengabdi menjadi guru di 

berbagai pelosok tanah air.  
 

3. PENDIDIKAN KARAKTER DI 
PERGURUAN TINGGI  

 
Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 

perguruan tinggi yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 
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tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, 

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga 

menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan 

karakter di perguruan tinggi, semua komponen 

(stakeholders) harus dilibatkan, termasuk 

komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu 

isi kurikulum, 

proses pembelajaran dan penilaian, kualitas 

hubungan, penanganan atau pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan perguruan tinggi, 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan 

ethos kerja seluruh warga dan lingkungan 

perguruan tinggi. Terlepas dari berbagai 

kekurangan dalam praktik pendidikan di 

Indonesia, apabila dilihat dari standar nasional 

pendidikan yang menjadi acuan pengembangan 

kurikulum, dan implementasi pembelajaran dan 

penilaian di perguruan tinggi, tujuan pendidikan 

sebenarnya dapat dicapai dengan baik. Pembinaan 

karakter juga termasuk dalam materi yang harus 

diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Permasalahannya, pendidikan karakter di 

perguruan tinggi selama ini baru menyentuh pada 

tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai, dan 

belum pada 

tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Sebagai upaya untuk meningkatkan 

kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, 

Kementerian Pendidikan Nasional 

mengembangkan grand design pendidikan karakter 

untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan 

pendidikan. Grand design menjadi rujukan 

konseptual dan operasional pengembangan, 

pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan 

jenjang pendidikan. Konfgurasi karakter dalam 

konteks totalitas proses psikologis dan sosial-

kultural tersebut dikelompokan dalam: Olah Hati 

(Spiritual and emotional development), Olah Pikir 

(intellectual development), Olah Raga dan 

Kinestetik (Physical and kinestetic development), 

dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity 

development). (Wibowo.2013) Pengembangan dan 

implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan 

dengan mengacu pada grand design tersebut.  

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 

pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa Jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, 

nonformal, dan informal yang dapat saling 

melengkapi dan memperkaya.  

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam 

pembelajaran pada setiap mata perkuliahan. Materi 

pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau 

nilai-nilai pada setiap mata perkuliahan perlu 

dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 

pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada 

tataran kognitif, 

tetapi menyentuh pada internalisasi, dan 

pengamalan nyata dalam kehidupan 

peserta didik sehari-hari di masyarakat.  

Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini 

diselenggarakan perguruan tinggi juga merupakan 

salah satu media yang potensial untuk pembinaan 

karakter dan peningkatan mutu akademik peserta 

didik. Kegiatan EkstraKurikuler merupakan 

kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di perguruan tinggi. Melalui 

kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung 

jawab sosial, serta potensi dan prestasi peserta 

didik. Pendidikan karakter di perguruan tinggi juga 

sangat terkait dengan manajemen atau pengelolaan 

perguruan tinggi. Pengelolaan yang dimaksud 

adalah bagaimana pendidikan karakter 

direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan 

dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di perguruan 

tinggi secara memadai. Pengelolaan tersebut antara 

lain meliputi, nilai-nilai yang perlu ditanamkan, 

muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, 

pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen 

terkait lainnya. Dengan demikian, manajemen 

perguruan tinggi merupakan salah satu media yang 

efektif dalam pendidikan karakter di perguruan 

tinggi. 

 

4. PENUTUP 
 
UU no 14 tahun 2005 tentang sistem 

pendidikan nasional pasal 3 menyatakan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Lembaga Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 

berasrama merupakan pembinaan akademik dan 

multi budaya dengan empat pilar pengembangan 

yaitu, mental spiritual, wawasan akademik, minat 

& bakat, dan sosial budaya. Dengan demikian 

diharapkan mampu menjawab kecemasan-

kecemasan yang ditimbulkan oleh keberagaman 

latar belakang budaya, agama, status sosial 

ekonomi, asal daerah dan pengaruh negatif 
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globalisasi. Dalam kehidupan berasrama, 

mahasiswa PGSD diberi pembinaan dan 

pembiasaan untuk saling peduli, memiliki 

kemandirian, kedisiplinan, saling menolong dalam 

kebaikan, dan tidak membeda-bedakan status sosial 

dan ekonomi dalam pergaulan sehari-hari di 

asrama.   

Keberadaan dan kehadiran pendidik, 

sebagai key actor in the lerning process, yang 

profesional serta memiliki karakter kuat dan cerdas 

merupakan suatu kebutuhan. Character building di 

kalangan pendidik sejak beberapa dekade terakhir 

ini telah menjadi perhatian yang serius berbagai 

bangsa di dunia, tak terkecuali Indonesia. Karena 

melalui pendidik yang memiliki karakter kuat dan 

cerdas ini akan tercipta sumberdaya manusia yang 

merupakan pencerminan bangsa yang berkarakter 

kuat dan cerdas serta bermoral luhur. Hanya 

dengan sumberdaya manusia yang demikianlah 

tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

dapat berlangsung dengan wajar dan natural, 

karena baik pemimpin maupun yang dipimpin 

memiliki komitmen maupun moral yang baik untuk 

bersama – sama membangun tatanan kebidupan 

yang harmonis dan sejahtera. 
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Abstrak 

 
Pra penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar di kota Semarang, ditemukan bahwa media pembelajaran berbasis 

Teknologi Informasi dan Komunikasi kurang optimal. Jenis penelitian ini yaitu Research and Development dengan model 

penelitian Waterfall SDLC yang terdiri dari: analysis, design, implementation, testing, dan maintenance. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan, menguji kelayakan, dan menguji keefektifan media pembelajaran 

interaktif berbasis TIK di kelas IV SD Tunas Harum Bangsa Semarang, kelas III dan V SDN Karangayu 02 Kota Semarang. 

Desain penelitian yang digunakan yaitu one group pre-test post-test. Hasil uji kelayakan oleh validator materi dan media 

mendapat kriteria layak. Hasil belajar pretest dan posttest dihitung menggunakan N-gain mengalami peningkatan dengan 

kriteria sedang. Berdasarkan uji hipotesis dengan uji t-test (Paired Samples Test) berbantuan program SPSS, diperoleh nilai 

Sig (2-tailed)= 0,000 < 0,05 maka Ha diterima, artinya penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis TIK dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa Sekolah Dasar Kota Semarang.   

 

Kata kunci: Hasil belajar; Media pembelajaran 
 

1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang No 20 

Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Oleh karena itu, mata pelajaran 

IPS dimasukkan dalam kurikulum SD bertujuan 

agar peserta didik dapat memecahkan 

permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Menurut Standar Isi dalam 

Permendiknas No.22 Tahun 2006, ruang lingkup 

mata pelajaran mata pelajaran IPS meliputi aspek-

aspek sebagai berikut: (1) Manusia, Tempat, dan 

Lingkungan. (2) Waktu, Keberlanjutan, dan 

Perubahan. (3) Sistem Sosial dan Budaya. (4) 

Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

Pada hakikatnya proses pembelajaran 

adalah proses komunikasi dan merupakan satu 

satuan sistem dan menjadi bagian yang tidak bisa 

terpisahkan dalam proses pembelajaran (Daryanto, 

2016:7). Azhar Arsyad (2013:2) juga 

mengungkapkan bahwa media dibutuhkan agar 

tujuan pembelajaran disekolah dapat tercapai pada 

khususnya dan atau dapat tercapainya tujuan 

pendidikan pada umumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian awal yang 

dilakukan di SD Tunas Harum Bangsa Semarang 

dan SDN Karangayu 02 Kota Semarang diperoleh 

nilai mata pelajaran IPS di kelas IV SD Tunas 

Harum Bangsa Semarang dan di kelas VB SDN 

Karangayu 02 Kota Semarang. Sedangkan di kelas 

IIIB SDN Karangayu Kota Semarang nilai terendah 

yaitu mata pelajaran PKn. 

 

Tabel 1. Ketuntasan Hasil Belajar 

No Pokok Bahasan 

Ketuntasan  

Kelas IV SD THB 
Kelas IIIB SDN 

Karangayu 02 

Kelas VB SDN 

Karangayu 02 

1 Bahasa Indonesia 88 % 24,14% 61,29% 

2 Matematika 100% 58,62% 67,74% 

3 IPA 80 % 44,83% 70,96% 

4 IPS 68 % 58,62% 58,06% 

5 PKn 80 % 37,93% 67,74% 
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Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

untuk mengembangkan media pembelajaran 

interaktif berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi. Media pembelajaran interaktif 

berbasis TIK ini lebih dispesifikan menjadi empat 

media pembelajaran yaitu macromedia flash dan 

website on tumblr untuk kelas IV SD Tunas Harum 

Bangsa Semarang, android untuk kelas IIIB SDN 

Karangayu 02 Kota Semarang, dan ppt interaktif 

untuk kelas VB SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang. 

Media pembelajaran diklasifikasikan 

berdasarkan tujuan pemakaian dan karakteristik 

jenis media. Menurut Gerald & Ely dalam 

Daryanto (2016:18) media dikelompokkan 

berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas delapan 

kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi 

verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar 

bergerak, rekaman suara, gambar terprogram, dan 

simulasi. Klasifikasi media tersebut akan 

mempermudah guru dalam melakukan pemilihan 

media yang tepat pada saat merencakan kegiatan 

pembelajaran.  

Daryanto (2016: 13) siswa akan lebih 

mudah mempelajari hal yang konkrit daripada yang 

abstrak. Jerome Bruner mengemukakan bahwa 

dalam proses pembelajaran seharusnya 

menggunakan urutan dari belajar dengan gambaran 

(iconic) terlebih dulu yang kemudian ke belajar 

dengan simbol (symbolic). Diharapkan dengan 

android yang dapat diaplikasikan ke berbagai 

macam hal sebagaimana dengan yang ada 

dikomputer, media yang dikembangkan haruslah 

berisi hal yang konkrit (dapat berupa video dan 

gambar) serta berupa abstrak (simbol). Azhar 

Arsyad (2013: 25-27) juga mengungkapkan bahwa 

dengan menggunakan teori belajar dalam 

pembelajaran, pembelajaran yang diterima dapat 

lebih interaktif. 

Madcoms dalam Jurnal AgriSains 

(2014:178) menyatakan bahwa Macromedia Flash 

Professional 8 merupakan salah satu software 

pembuat desain animasi. Software ini sangat 

populer dan sudah diakui kecanggihan serta 

kelengkapan fasilitas yang mampu untuk membuat 

desain animasi, menjadikan software ini paling 

banyak dipakai oleh para desainer komputer. 

Tampilan yang disajikan akan membuat peserta 

didik lebih leluasa memilih, mensintesa, dan 

mengelaborasi pengetahuan yang ingin 

dipahaminya. Dengan demikian, Macromedia 

Flash Professional 8 dapat digunakan untuk 

mengembangakan media pembelajaran berbasis 

multimedia. Multimedia yang dihasilkannya adalah 

multimedia interaktif. 

Penelitian ini juga didukung dengan 

temuan pada Jurnal Prosiding Pertemuan Ilmiah 

Vol.24 Hal.195-199 dengan judul “Pengembangan 

Sistem Evaluasi Pembelajaran Berbasis Web (Web 

Based Learning Assesment System) menyatakan 

bahwa hasil uji kualitas program aplikasi sudah 

layak digunakan untuk kegiatan evaluasi dan 

penyelesaian butir soal. 

Penelitian lain yang mendukung adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Isma Ramadhani 

Lubis dan Jaslin Ikhsan. Dari hasil penelitian, post-

test di kelas eksperimen diperoleh sebesar 80,31 

dengan skor peningkatan motivasi sebesar 0,31, 

sedangkan di kelas kontrol hanya sebesar 77,81 

dengan peningkatan motivasi sebesar 0,16. Dengan 

analisis data Manova didapat nilai sig. <0,05 yang 

menunjukkan terdapat peningkatan prestasi kognitif 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan media berbasis android dengan 

sebelum menggunakan pembelajaran konvensional. 

Penelitian yang ditulis dalam jurnal 

internasional yaitu Turkish Science Education dari 

Yüzüncü Yıl University, VanTurkey yang 

dilakukan oleh Naki Erdemir pada tahun  2011 

Volume 8-3 dengan judul “The Effect of 

Powerpoint and Traditional Lectures on Students’ 

Achievement in Physics”. Hasil dari penelitian 

tersebut bahwa penggunaan ppt  dalam mata kuliah 

fisika mampu meningkatkan keberhasilan peserta 

didik. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang 

telah diuraikan maka tujuan penelitian ini yaitu: 1) 

Mengembangkan  media pembelajaran interaktif 

berbasis TIK di SD Kota Semarang; 2) Mengetahui 

kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis 

TIK di SD Kota Semarang; 3) Mengetahui 

keefektifan media pembelajaran interaktif berbasis 

TIK di SD Kota Semarang. 
 

2. METODE PENELITIAN 

 
Subjek penelitian ini adalah siswa, guru, 

ahli, dan peneliti. Teknik pengumpulan data yaitu 

dengan teknik tes yang meliputi pre-test dan post-

test serta teknik non- tes yang meliputi wawancara, 

angket, dan dokumentasi. Jenis penelitian ini 

penelitian pengembangan (R&D), Sedangkan 

desain penelitian ini  one group pre-test post-test.  

Menggunakan metode SDLC dan model Waterfall 

yang memiliki 5 tahapan yakni : Analysis, Design, 

Implementasi, Testing, Maintenance mengacu pada 

Jurnal Internasional yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Youssef Bassil (2012, Volume 2, ISSN: 2049-

3444) yang berjudul “A Simulation Model for the 

Waterfall”, akan tetapi peneliti hanya membatasi 

sampai pada tahap testing. Berikut tahapan model 

waterfall dalam diagram fishbone.
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Gambar 1. Diagram Fishbone 

 

Tahap pertama yang dilakukan peneliti 

yaitu analysis (analisis), pada tahap ini peneliti 

melakukan wawancara kebutuhan guru dan siswa 

terhadap media pembelajaran interaktif berbasis 

TIK. Kedua, pada tahap design (desain) peneliti 

mendesain flowchart dan prototype. Ketiga, 

peneliti mengimplementasikan desain menjadi 

media pembelajaran interaktif berbasis TIK. 

Keempat, peneliti melakukan uji kelayakan oleh 

ahli materi dan media, kemudian melakukan uji 

coba kelompok kecil dan uji kelompok besar, serta 

respon guru dan siswa terhadap media 

pembelajaran interaktif berbasis TIK yang sudah 

digunakan. Tahap maintenance (pemeliharaan) 

tidak dilakukan oleh peneliti namun oleh guru 

maupun pihak sekolah.  

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu one group pretest postest 

dengan subjek penelitian yaitu siswa, guru, ahli, 

dan peneliti. Variabel penelitian ini meliputi 

variabel terikat yaitu media pembelajaran interaktif 

berbasis TIK dan variabel bebasnya yaitu hasil 

belajar siswa kelas IV SD THB Semarang, siswa 

kelas III dan V SDN Karangayu 02 Kota 

Semarang.   

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah teknik tes yang terdiri dari pretest 

dan postest, dan teknik non tes yang terdiri dari (1) 

dokumentasi berupa video, foto penelitian dan data 

nilai siswa, (2) kuesioner/angket untuk mencari 

kebutuhan pengembangan media dari guru dan 

siswa, untuk mendapatkan kelayakan dari ahli 

materi dan media, serta untuk mengetahui respon 

guru dan siswa terhadap penggunaan media 

pembelajaran berbasis TIK, dan (3) wawancara. 

Teknik analisis data awal dihitung menggunakan 

uji normalitas, sedangkan analisis data akhir 

dengan N-gain dan uji hipotesis. Uji hipotesis yang 

digunakan adalah paired sampel t-test.   
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan meliputi desain 

media interaktif berbasis TIK, penilaian kelayakan 

ahli, keefektifan media interaktif berbasis TIK. 

Adapun media pembelajaran berbasis TIK tersebut 

meliputi macromedia flash, website on tumblr 

(WOT), android dan Ppt interaktif.  

 

Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis TIK 

Media pembelajaran interaktif multimedia 

berbasis macromedia flash didesain sebagai media 

pembelajaran IPS Kelas IV pada materi Peta dan 

Kelengkapannya.
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Gambar 2. Media pembelajaran interaktif berbasis android mata pelajaran PKn materi Sumpah Pemuda 

 

Media pembelajaran interaktif berbasis 

website on tumblr (WOT), didesain sebagai media 

pembelajaran IPS Kelas IV pada materi Keragaman 

Suku Bangsa dan Budaya.

  

 

 

 

Gambar 2. Media pembelajaran interaktif berbasis WOT mata pelajaran IPS materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya 

Indonesia 
Media pembelajaran interaktif berbasis 

android didesain sebagai media pembelajaran IPS 

Kelas III pada materi Sumpah Pemuda.

  

 

Gambar 2. Media pembelajaran interaktif berbasis android mata pelajaran PKn materi Sumpah Pemuda 

 

Media pembelajaran interaktif berbasis ppt 

didesain sebagai media pembelajaran IPS Kelas V 

pada materi Keragaman Suku Bangsa dan Budaya.
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Gambar 2. Media pembelajaran interaktif berbasis Ppt mata pelajaran IPS materi Keragaman Suku Bangsa dan 

Budaya Indonesia 

 

Kelayakan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis TIK 

Hasil uji ahli materi terhadap media 

pembelajaran interaktif multimedia berbasis 

macromedia flash mendapatkan persentase nilai 

90% dalam kriteria “sangat layak”. Sedangkan 

hasil uji media mendapatkan persentase nilai 80% 

dengan kriteria “Layak”. Hasil uji ahli materi 

terhadap media pembelajaran interaktif berbasis 

website on tumblr mendapatkan persentase nilai 

82% dalam kriteria sangat layak. Sedangkan hasil 

uji media mendapatkan persentase nilai 79% 

dengan kriteria “Layak”. Hasil uji ahli materi 

terhadap media pembelajaran interaktif berbasis 

andorid mendapatkan persentase nilai 85% dalam 

kriteria sangat layak. Sedangkan hasil uji media 

mendapatkan persentase nilai 79% dengan kriteria 

“Layak”. Hasil uji ahli materi terhadap media 

pembelajaran interaktif berbasis ppt mendapatkan 

persentase nilai 89% dalam kriteria sangat layak. 

Sedangkan hasil uji media mendapatkan persentase 

nilai 79% dengan kriteria “Layak”.  

Kriteria kelayakan tersebut ditentukan 

berdasarkan interpretasi validasi ahli menurut 

Riduwan (2013:15) dalam Prosiding Seminar 

Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan 

sebagai berikut.

  

 

Tabel 1. Kriteria Interpretasi Validasi Ahli 

Persentase Kriteria 

0% - 20% 

21% - 40% 

41% - 60% 

61% - 80% 

81% - 100% 

Sangat Tidak Layak 

Tidak Layak 

Cukup Layak 

Layak  

Sangat Layak 

 

Keefektifan Media Pembelajaran 

Interaktif Berbasis TIK 

Dalam uji coba kelompok kecil pada 

media pembelajaran interaktif berbasis TIK pada 

media yang dikembangkan memiliki N-Gain tinggi 

dan sedang yaitu meliputi, macromedia flash 0,39, 

media website on tumblr 0,83, media android 0,34, 

media ppt 0,52. 

Kriteria ini didasarkan pada Kriteria 

Peningkatan Hasil Belajar menurut Hake (1998) 

dalam Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 2016, Vol. 

1, No. 1 sebagai berikut:

 

Tabel 2. Kriteria Peningkatan Hasil Belajar 

Interval Koefisien Kriteria 

N-gain < 0,3 

0,3 ≤ N-gain < 0,7 

N-gain ≥ 0,7 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 
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Berdasarkan hasil uji coba kelompok 

besar, rata-rata pre-test (sebelum menggunakan 

media berbasis TIK) adalah macromedia flash 

72,35, website on tumblr 57, media android 65,63, 

dan pada media ppt 67,7.  Sedangkan rata-rata post-

test (sesudah menggunakan media berbasis TIK) 

adalah macromedia flash 84,3, website on tumblr 

84,5, media android 85,21, dan pada media ppt  

79,8.  

Pada uji kelompok besar diperoleh 

peningkatan hasil belajar sesudah menggunakan 

media pembelajaran interaktif berbasis TIK dengan 

pencapaian pemahaman sebesar 0,43 pada media 

macromedia flash, 0,71 pada media website on 

tumblr, 0,57 pada media android, 0,59 pada media 

ppt yang termasuk pada kriteria sangat tinggi dan 

sedang. Sedangkan pada output paired sample test 

dengan SPSS, diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 

0,000. Nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05, 

serta pada macromedia flash = 4,948  

 = 2,093, media website on 

tumblr = 11,646   = 2,093, media 

android = 8,027   = 1,711, dan 

pada media ppt = 10,862   = 

1,706.  

 

4. SIMPULAN 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah 

dilakukan, maka sesuai dasar pengambilan 

keputusan dalam uji paired sample test dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang artinya media pembelajaran interaktif berbasis 

TIK efektif digunakan dan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa Sekolah Dasar di Kota 

Semarang. 
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Abstrak  

Berdasarkan hasil observasi di kelas IA SDI Siti Sulaechah 01 Semarang, peneliti menemukan permasalahan 

kurangnya media pembelajaran membaca dan menuliskan kosakata. Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada 

masalah kurangnya media pembelajaran membaca dan menuliskan kosakata. Oleh karena itu peneliti mengembangkan teka-

teki cari kata dengan pendekatan saintifik sebagai media pembelajaran membaca menulis permulaan siswa SD kelas I. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan teka-teki cari kata dengan pendekatan saintifik sebagai media 

pembelajaran membaca menulis permulaan siswa SD kelas I. Metode penelitian yang digunakan adalah R&D (research and 

development) dengan menerapkan prosedur penelitian dari Borg and Gall. Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IA SDI Siti Sulaechah 01 Semarang (uji keefektifan), siswa kelas IB SDI Siti Sulaechah 01 Semarang (uji coba 

lapangan skala besar), siswa kelas I SDS Nurul Islam Purwoyoso (uji coba lapangan skala kecil), guru kelas IA SDI Siti 

Sulaechah 01 Semarang, serta dosen ahli media dan dosen ahli materi.  Hasil penelitian ini adalah hasil uji keefektifan 

penggunaan media teka-teki cari kata dengan pendekatan saintifik sebesar 0,89, berarti berada pada interval ≥ 0,7, artinya 

masuk kriteria tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teka-teki cari kata dengan pendekatan saintifikefektif digunakan 

sebagai media pembelajaran membaca dan menulis kosakata.  

Kata kunci: media pembelajaran; membaca menulis permulaan; teka-teki cari kata; dan pendekatan saintifik. 

 

1.  PENDAHULUAN 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukan di kelas IA SDI Siti Sulaechah 01 

Semarang, permasalahan yang ditemukan adalah 

guru belum memaksimalkan penggunaan media 

dalam pembelajaran membaca dan menulis 

kosakata. Media pembelajaran yang digunakan 

masih terbatas pada buku ajar utama, penjelasan di 

papan tulis, dan pajangan di kelas. Permasalahan 

tersebut menyebabkan rendahnya hasil belajar 

siswa. Berdasarkan hasil belajar membaca dan 

menulis kosakata, persentase ketuntasan siswa 

kelas IA SDI Siti Sulaechah 01 Semarang adalah 

44,44% dengan rata-rata 64,03. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka 

dibutuhkan media pembelajar-an yang efektif yang 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

membaca dan menulis kosakata. Munadi (2008:43) 

media pembelajaran yang efektif adalah media 

pembelajaran yang tepat guna, yaitu media 

pembelajaran yang dapat menarik dan 

memfokuskan perhatian siswa. Seels dan Glasgow 

dalam Sutirman (2013:16) membagi media 

pembelajaran berdasarkan perkembang-an 

teknologi, yaitu media dengan teknologi tradisional 

dan media dengan tek-nologi mutakhir. Salah satu 

contoh dari media dengan teknologi tradisional 

adalah permainan teka-teki. Tarigan (2015:222) 

permainan teka-teki cari kata dapat memberikan 

latihan ejaan dan mendorong atau membangkitkan 

per-hatian yang mendalam terhadap pembentukan 

kata-kata. Selain itu, juga memperlihatkan kepada 

para siswa bagaimana caranya huruf-huruf dari 

sejumlah kata dapat dimanipulasikan untuk 

membentuk kata-kata lain. Teka-teki atau 

permainan kata juga dapat menekankan betapa 

pentingnya posisi huruf dan hubungannya dengan 

makna kata.  

Berdasarkan pernyataan di atas, permainan 

teka-teka cari kata dapat dijadikan sebagai solusi 

untuk mengatasi masalah membaca dan menulis 

kosakata. Selain itu, apabila teka-teki cari kata 

dikembangkan dalam bentuk buku yang berisi 

kumpulan teka-teki cari kata, maka dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah 

maupun di rumah. Teka-teki cari kata sebagai 

media pembelajaran dapat berjalan optimal apabila 

dipadukan dengan pendekatan pembelajaran yang 

tepat. Pelaksanaan pembelajaran dengan pen-

dekatan yang tepat dapat menciptakan suatu 

pembelajaran yang bermakna. Terkait dengan hal 

tersebut, pendekatam saintifik diharapkan dapat 

mem-berikan pengalaman belajar yang bermakna 

bagi peserta didik.  

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan oleh oleh Vossoughi, Hossein (2009) 

yang berjudul “Using Word Search Puzzle Games 

for Improving Vocabulary Knowledge of Iranian 

EFL Learners”, menunjukkan bahwa word search 

puzzle atau teka-teki cari kata dapat meningkatkan 

pemahaman dan perbendaharaan kosa kata ma-

mailto:nurhidayatisummary@gmail.com
mailto:nugrahetisabilillah@yahoo.co.id
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hasiswa Iran program EFL (English as a Foreign 

Language). Hal tersebut berdasarkan pengujian 

hipotesis dengan diperolehnya nilai t sebesar 2,597 

dan sig. 2-tailed (p = 0,012). Karena p-value lebih 

kecil dari α = 0,05 berarti H0 ditolak. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Ardianti, Gading, 

dan Suartama (2015) dengan judul “Analisis Proses 

Pembelajaran Bahasa Indonesia Menurut 

Pendekatan Saintifik dan Dampaknya terhadap 

Hasil Belajar Siswa”, penelitian ini dilakukan di 

SDN 3 Banjar Jaya dengan populasi seluruh siswa 

SDN 3 Banjar Jaya dan mengambil sampel kelas V 

SDN 3 Banjar Jaya. Penelitian ini  menunjukkan 

bahwa rata-rata skor hasil belajar yang mengikuti 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik tinggi 

adalah adalah 137,16 dan rata-rata skor hasil 

belajar siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

penerapan pendekatan saintifik rendah adalah 

103,41.  

Tujuan penelitian ini adalah  (1) 

mengembangkan desain teka-teki cari kata dengan 

pendekatan saintifik sebagai media pembelajaran 

membaca menulis permulaan siswa SD kelas I; (2) 

mendeskripsikan penilaian ahli media dan ahli 

materi terhadap teka-teki cari kata dengan 

pendekatan saintifik sebagai media pembelajaran 

membaca menulis permulaan siswa SD kelas I; (3) 

mengetahui keefektifan teka-teki cari kata dengan 

pendekatan saintifik sebagai media pembelajaran 

membaca menulis permulaan siswa SD kelas I. 

 

2. METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah R&D (research and 

development) dengan model penelitian Borg and 

Gall. Subjek Penelitian dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IA SDI Siti Sulaechah 01 Semarang 

(uji keefektifan), siswa kelas IB SDI Siti Sulaechah 

01 Semarang (uji coba lapangan skala besar), siswa 

kelas I SDS Nurul Islam Purwoyoso (uji coba 

lapangan skala kecil), guru kelas IA SDI Siti 

Sulaechah 01 Semarang, serta dosen ahli media dan 

dosen ahli materi. Prosedur penelitian ini, 

diantaranya (1) research and information colletion 

atau penelitian dan pengumpulan data; (2) produk 

planning and design atau perencanaan produk dan 

desain; (3) develop preliminary from of product 

atau pengembangan produk awal; (4) preliminary 

field testing atau uji lapangan awal; (5) main 

product revision atau revisi produk; (6) operational 

field testing atau melakukan uji coba lapangan 

skala utama (terbatas). Pengujian dilakukan melalui 

angket, wawancara, dan observasi maupun lainnya 

dan hasilnya dianalisis sehingga dapat 

mendiskripsikan hasil penelitian; dan (7) 

operational product revision atau revisi produk 

akhir. Menyempurnakan produk hasil uji lapangan 

berdasarkan masukan atau hasil uji lapangan utama 

(uji keefektifan). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik tes dan nontes. Sedangkan 

untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu 

analisis data awal berdasarkan angket, analisis 

produk berdasarkan penilaian ahli materi dan 

media, dan analisis data akhir berdasarkan hasil 

hitung N-gain. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil penelitian tentang teka-teki cari kata 

dengan pendekatan saintifik sebagai media 

pembelajaran membaca menulis permulaan terdiri 

dari tiga hal, meliputi: (1) perencanaan produk; (2) 

hasil produk; dan (3) hasil uji coba produk. 

 

Perencanaan Produk 

Teka-teki cari kata dibuat berdasarkan hasil 

analisis angket kebutuhan guru dan siswa. 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan guru 

dan siswa dapat disimpulkan bentuk teka-teki cari 

kata sebagai berikut, (1) berbentuk persegi panjang; 

(2) berwarna cerah; (3) berukuran sedang atau B5 

(17,6 x 25 cm); (4) berbentuk buku kumpulan teka-

teki cari kata; (5) menggunakan bahasa yang 

singkat dan lugas; (6) pada teka-teki cari kata 

menggunakan huruf kecil; dan (7) disertai bacaan, 

gambar, dan evaluasi. 
 

Hasil Produk 

Validator Ahli 

Perolehan Skor 

Skor 5 
Skor 

4 

Skor 

3 

Skor 

2 

Sko

r 1 

Ahli Media 16x 12x 0x 0x 0x 

Ahli Materi  10x 5x 0x 0x 0x 

Total  26x 17x 0x 0x 0x 

Total x skor 130 68 0 0 0 

Jumlah skor yang 

diperoleh 

198 

Jumlah skor keseluruhan 215 

P (%) 92,09 

 
Teka-teki cari kata didesain menggunakan 

aplikasi corel draw X7 dan photoscape. produk 

akhirnya berupa buku kumpulan teka-teki cari kata. 

Pembuatannya berdasarkan hasil angket kebutuhan 

guru dan siswa dan dikonsultasikan ke dosen ahli 

media dan ahli materi. Materi teka-teki cari kata 

disesuaikan dengan buku tematik terpadu 

kurikulum 2013 tema Kegiatanku dan subtema 

kegiatan pagi hari. Selain itu buku teka-teki cari 

kata juga dilengkapi dengan bacaan, gambar, 

berbagai teka-teki cari kata dari yang mudah 

sampai yang sulit, dan evaluasi. Hasil produk buku 

kumpulan teka-teki cari kata tersaji pada gambar 1. 
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Gambar 1. Produk Buku Kumpulan Teka-Teki Cari Kata 

Hasil Uji Coba Produk 
Sebelum uji keefektifan, produk diujikan 

secara skala kecil di Kelas I SD Nurul Islam 

Purwoyoso. Selanjutnya produk direvisi kembali 

sebelum diujikan secara skala besar. Uji coba skala 

besar dilakukan di kelas IB SDI Siti Sulaechah 01 

Semarang. Kemudian produk direvisi kembali 

sebelum diuji keefektifannya. Uji keefektifan 

dilakukan di Kelas IA SDI Siti Sulaechah 01 

Semarang. Berikut adalah rekapitulasi hasil 

perhitungan N-gain. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan N-gain. 

Uji Coba N-gain Kriteria  

Uji Skala 

Kecil 

0,68 Sedang 

Uji Skala 

Besar 

0,71 Tinggi  

Uji 

Keefektifan 

0,89 Tinggi  

 

Penilaian Produk 
Teka-teki cari kata dengan pendekatan 

saintifik dinilai oleh dua ahli, yaitu ahli materi dan 

ahli media. Ahli materi menilai dari dimensi isi 

teka-teki cari kata, sedangkan ahli media menilai 

dari dimensi fisik teka-teki cari kata. Ahli materi 

yang menilai teka-teki cari kata ini adalah Meina 

Febriani, M.Pd. dan ahli medianya adalah Dr. Deni 

Setiawan, S.Sn., M.Hum. Berikut adalah penilaian 

dosen ahli media dan ahli materi terhadap media 

teka-teki cari kata dengan pendekatan saintifik. 

Nilai yang diperoleh adalah 92,09 %, berarti 

masuk pada kriteria nilai 81,00% - 100,00% yang 

artinya sangat valid, sangat efektif, sangat tuntas, 

dapat digunakan tanpa perbaikan. Namun karena 

terdapat beberapa saran dari ahli media dan ahli 

materi, maka teka-teki cari kata ini akan tetap 

disempurnakan untuk hasil yang lebih baik lagi. 

Keunggulan Teka-Teki Cari Kata dengan 

Pendekatan Saintifik 
Teka-teki cari kata dengan pendekatan 

saintifik mempunyai keunggulan sebagai media 

pembelajaran membaca dan menulis kosakata. 

Media ini merupakan permainan kata yang didesain 

penuh gambar dan warna, sesuai dengan 

karakteristik siswa kelas I SD, sehingga dapat 

menarik perhatian siswa. Selain itu teka-teki cari 

kata ini disesuaikan dengan buku siswa tematik 

terpadu kurikulum 2013 yang dapat membantu 

siswa dalam pembelajaran membaca dan 

menuliskan kosakata. Pengemasan teka-teki cari 

kata dengan pendekatan saintifik juga melibatkan 

siswa berperan secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Adanya kegiatan mencari kata yang 

tersembunyi dalam kotak huruf yang terdapat 

dalam teka-teki cari kata dapat menumbuhkan rasa 

ingin tahu siswa. Sehingga siswa semakin terpacu 

untuk menemukan kata yang tersembunyi dalam 

kotak huruf tersebut. Kemudian adanya kegiatan 

untuk menuliskan kembali kosakata yang mereka 

temukan dalam kotak huruf, menjadikan siswa 

mengetahui huruf-huruf yang menyusun suatu 

kosakata. Sehingga siswa dapat menuliskan 

kosakata sesuai dengan susunan huruf yang benar. 

Tidak hanya itu, teka-teki cari kata juga dilengkapi 

dengan latihan yang dapat mengasah pengetahuan 

dan keterampilan siswa dalam membaca maupun 

menulis kosakata. 

Keunggulan-keunggulan tersebut juga 

didukung dari hasil uji keefektifan penggunaan 

teka-teki cari kata. Hasil uji keefektifan yang 

dihitung dengan rumus N-gain tersebut 

memperoleh nilai 0,89 yang berarti berada pada 

interval kriteria tinggi. Selain itu dari hasil kriteria 

kefektifan media pembelajaran, teka-teki cari kata 

berada apada kriteria 81,00% - 100,00% yang 

berarti sangat valid, sangat efektif, sangat tuntas, 

dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

Kekurangan Teka-Teki Cari Kata dengan 

Pendekatan Saintifik 
Kekurangan teka-teki cari kata ini terletak pada 

terbatasnya kosakata yang digunakan. Hal ini 

dikarenakan teka-teki cari kata yang dibuat 

disesuaikan dengan tema dari buku siswa tematik 

terpadu kurikulum 2013. Sehingga menjadikan 

kosakata yang dipelajari hanya terbatas pada tema 

tersebut. 

 

4.  SIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan 

teka-teki cari kata dengan pendekatan saintifik 

sebagai media pembelajaran membaca menulis 

permulaan siswa SD kelas I, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

a. Teka-teki cari kata didesain berdasarkan 

analisis hasil angket kebutuhan guru dan siswa. 

Produk hasilnya berupa buku kumpulan teka-

teki cari kata dengan pendekatan saintifik 

berukuran sedang (B5), berwarna cerah, 
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dilengkapi dengan gambar, bacaan, dan latihan, 

menggunakan bahasa yang lugas dan singkat, 

serta dalam kotak huruf teka-teki cari kata 

sebaiknya meng-gunkaan huruf kecil.  

b. Penilaian ahli media dan ahli materi terhadap 

penggunaan teka-teki cari kata dengan 

pendekatan saintifik adalah 92,09 %. Nilai 

92,09% berarti masuk pada kriteria nilai 

81,00% - 100,00% yang artinya sangat valid, 

sangat efektif, sangat tuntas, dapat digunakan 

tanpa perbaikan.  

c. Hasil uji keefektifan penggunaan media teka-

teki cari kata dengan pendekatan saintifik pada 

36 siswa kelas IA SDI Siti Sulaechah 01 

Semarang adalah 0,89. Hasil tersebut dihitung 

dengan rumus N-gain dan berada pada interval  

≥ 0,7, artinya masuk kriteria tinggi.  
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Abstrak 

Guru merupakan tenaga profesional yang melakukan tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan, skill, mental dan akhlak peserta didik sebagai aset bangsa. Guru adalah figur yang sering menjadi sorotan utama 

dalam dunia pendidikan. Karena memegang fungsi dan peranan penting dan merupakan komponen yang paling menentukan 

dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Kualitas guru sampai saat ini tetap menjadi persoalan yang penting dan 

menjadi persoalan yang krusial oleh karena pada kenyataannya keberadaan guru di berbagai jenjang, dari taman kanak-

kanak sampai Sekolah Menengah Atas oleh sebagian kalangan dinilai jauh dari performa yang distandarkan. Kualitas 

Pembelajaran Konsep peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu unsur dari paradigma baru pengelolaan 

pendidikan tinggi di Indonesia. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor majemuk, yaitu faktor yang satu saling berpengaruh terhadap 

faktor yang lainnya. Namun demikian, faktor yang paling penting adalah guru, karena hitam-putihnya proses belajar 

mengajar di dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu gurunya. Guru dikenal sebagai „hidden currickulum‟ atau kurikulum 

tersembunyi, karena sikap dan tingkah laku, penampilan profesional, kemampuan individual, dan apa saja yang melekat pada 

pribadi seorang guru, akan diterima oleh peserta didiknya sebagai rambu-rambu untuk diteladani atau dijadikan bahan 

pembelajaran. Bagi sebagian besar orangtua siswa, sosok pendidik atau guru masih dipandang sebagai wakil orangtua ketika 

anak- anaknya tidak berada di dalam keluar. Upaya peningkatan mutu ini menjadi penting dalam rangka menjawab berbagai 

tantangan terutama globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergerakan tenaga ahli (ekspatriat) yang 

sangat masif. Maka persaingan antarbangsa pun berlangsung sengit dan intensif sehingga menuntut lembaga pendidikan 

untuk mampu melahirkan output pendidikan yang berkualitas, memiliki keahlian dan kompetensi profesional yang siap 

menghadapi kompetisi global.  

. 

 

Kata Kunci : Guru Berkualitas, Profesionalitas Guru 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang sangat 

penting, karena pendidikan dapat membangun dan 

menciptakan suatu negara yang maju. Selain itu, 

pendidikan karakter pun sangat penting karena 

orang-orang pada zaman sekarang ini bukan hanya 

melihat berapa tinggi pendidikan yang dimilikinya, 

tetapi karakter dan moral pribadinya. Kualitas 

pendidikan bangsa ini banyak ditentukan oleh 

kualitas para gurunya. Sebagus apapun dan 

semodern apapun sebuah kurikulum dan 

perencanaan strategi dirancang, jika tanpa guru 

yang mempunyai kualitas yang baik, maka tidak 

akan membuahkan hasil yang optimal. 

Secara fungsional, pendidikan pada dasarnya 

ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi 

masa depan agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai 

individu maupun secara kolektif sebagai warga 

masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. 

Pendidikan bukan hanya untuk di ketahui belaka 

melainkan dengan memahaminya lalu berusaha 

untuk menjalankan perosesnya berdasarkan apa 

yang memang tertuang dalam pengertian 

pendidikan tersebut. Kita terlalu sering melihat 

berbagai kejadian nyata yang mencoreng nama baik 

dari pendidikan tersebut mungkin salah satu 

penyebabnya adalah dikarenakan mereka tidak 

menguasai nilai-nilai apa yang di artikan dalam 

kata pendidikan itu sendiri.Dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan nasional, 

pemerintah khususnya Departemen Pendidikan 

Nasional terus menerus berupaya melakukan 

berbagai perubahan dan pembaharuan sistem 

pendidikan. Dalam pendidikan dipengaruhi oleh 

faktor majemuk, yaitu faktor yang satu saling 

berpengaruh terhadap faktor yang lainnya. Namun 

demikian, faktor yang paling penting adalah guru, 

karena hitam- putihnya proses belajar mengajar di 

dalam kelas banyak dipengaruhi oleh mutu 

gurunya. Dalam upaya meningkatkan kualitas 

kehidupan bangsa, kualitas sumber daya manusia 

menjadi salah satu aspek penting yang harus 

diperhatikan. Kehidupan dapat menjadi lebih baik 
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apabila sumber daya manusianya berkualitas. 

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas salah satunya adalah melalui 

pendidikan. Institusi pendidikan formal menjadi 

kunci dari peradaban bangsa, oleh karena itu peran 

guru menjadi bagian yang sangat vital dalam 

meningkatkan mutu sumber daya manusia. 

Ketrampilan dan perilaku yang yang harus dimiliki, 

dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas prefesional. Kompetensi guru 

menentukan kualitas pelaksanaan sebagaimana 

yang ditunjukan dalam kegiatan professional guru. 

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan 

sesuai dengan kreteria yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang undangan maka perlu 

dievaluasi setiap periode waktu yang ditentukan. 

Dilihat dari sudut pandang pengguna lulusan, 

ditemukan bahwa relevansi kurikulum terhadap 

kebutuhan dunia kerja masih belum relevan. Hal ini 

tercermin pada banyaknya masukan atau saran 

yang diberikan pengguna lulusan ke pihak jurusan 

terkait pembenahan kurikulum. 

Banyak pilar-pilar karakter yang harus 

ditanamkan oleh para guru kepada anak-anak 

muridnya disekolah. Salah satunya adalah 

kejujuran. Karena kejujuran adalah benteng dari 

semua pilar karakter. Karakter lainnya yaitu 

keadilan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, masih 

banyak ketidak adilan yang terjadi di Negara kita 

yang tercinta ini. Dan yang terakhir adalah rasa 

hormat. Baik hormat kepada orang tua di rumah 

maupun orang lain. Namun sekarang ini sudah 

banyak sekolah-sekolah yang ada di Indonesia yang 

telah mengajarkan tentang pendidikan karakter 

tersebut. Murid-murid di ajarkan oleh gurunya 

tentang bagaimana cara bersikap yang baik kepada 

orang tua, guru, dan masyarakat. 

Dengan demikian peran seorang guru itu 

sangatlah penting dalam menciptakan karakter anak 

bangsa untuk meningkatkan kualitas moral yang 

baik. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang 

harus selalu kita hormati. Kalau bukan tanpa jasa 

seorang guru, kita tidak bisa menjadi orang yang 

berguna bagi bangsa ini.Dengan itu, mudah-

mudahan dengan diterapkannya pendidikan 

karakter dan pendidikan moral ini, dapat 

menjadikan anak-anak bangsa Indonesia 

mempunyai kecerdasan yang dilandasi karakter-

karakter yang bermoral seperti apa yang diharapkan 

oleh bangsa yang merdeka ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka makalah ini 

akan mengambil tema “Membangun Guru 

Berkualitas dengan Meningkatkan Kualitas dan 

Profesionalitas Guru”. 
 

2. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang permasalahan 

yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam makalah ini adalah 

“Bagaimana membangun guru berkualitas melalui 

peningkatan kualitas dan profesionalitas guru?” 

 

3. PEMBAHASAN 

Guru sebagai pengajar, pendidik, dan 

pengasuh merupakan tenaga pengajar dalam 

institusi pendidikan seperti sekolah maupun kelas 

bimbingan yang tugas utamanya mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik. Guru 

adalah orang tua kedua untuk siswanya di sekolah. 

Sebagai orang tua, guru tidak hanya mengajar 

siswanya akan tetapi juga mendidiknya karena hal 

itu merupakan salah satu tanggung jawab seorang 

guru untuk memperbaiki akhlak dan tingkah laku 

anak didiknya yang kurang baik, yang dibawanya 

dari lingkungan keluarga maupun di lingkungan 

masyarakat tempat dia tinggal. Guru merupakan 

tenaga profesional yang melakukan tugas pokok 

dan fungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan, skill, mental dan akhlak peserta didik 

sebagai aset bangsa. Guru adalah figur yang sering 

menjadi sorotan utama dalam dunia pendidikan. 

Karena memegang fungsi dan peranan penting dan 

merupakan komponen yang paling menentukan 

dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.  

Guru adalah seorang pengajar yang wajib 

ditiru dan dihormati oleh setiap peserta didik. 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru 

sangat penting peranannya dalam penyelenggaraan 

tersebut, pasalnya semua materi pengajaran yang 

ada di setiap sekolah semuanya disampaikan olah 

guru. Dan agar suatu setiap penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan 

baik dan lancar maka dibutuhkanlah guru yang 

berkualitas. Memang kualitas guru yang baik dan 

cemerlang akan membawa dampak yang baik pula 

pada kualitas pendidikan di indonesia. Dan dalam 

hal ini pemerintah memang harus mengupayakan 

langkah- langkah apa saja yang harus dilakukan 

demi meningkatkan kualitas guru agar lebih baik. 

Sebagai pendidik, seorang guru harus 

memiliki kesadaran atau merasa mempunyai tugas 

dan kewajiban untuk mendidik. Tugas mendidik 

adalah tugas yang amat mulia atas dasar 

“panggilan” yang teramat suci. Sebagai komponen 

sentral dalam system pendidikan, pendidik 

mempunyai peran utama dalam membangun 

fondamen-fondamen hari depan corak 

kemanusiaan. Corak kemanusiaan yang dibangun 

dalam rangka pembangunan nasional kita adalah 

“manusia Indonesia seutuhnya”, yaitu manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, percaya diri disiplin, bermoral dan 

bertanggung jawab. Untuk mewujudkan hal itu, 

keteladanan dari seorang guru sebagai pendidik 

sangat dibutuhkan. 
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Dapat dikatakan bahwa guru dalam proses 

belajar mengajar mempunyai fungsi ganda, sebagai 

pengajar dan pendidik. Maka guru secara otomatis 

mempunyai tanggung jawab yang besar dalam 

mencapai kemajuan pendidikan. Begitu besarnya 

peranan guru sebagi pengajar dan pendidik, maka 

harus diakui bahwa kemajuan pendidikan di bidang 

pendidikan sebagian besar tergantung pada 

kewenangan dan kemampuan staff pengajar (guru). 

Pendidikan Indonesia akan maju jika staff pengajar 

(guru) sebagai kemampuan sentral dalam system 

pendidikan memiliki kualitas yang baik pula. 

Dalam proses pendidikan yang bermutu, terlibat 

berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif 

dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai 

kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan 

administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya 

lainnya serta menciptakan suasana yang kondusif. 

Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi 

mensinkronkan berbagai input tersebut. Antara lain 

mensinergikan semua komponen dalam interaksi 

(proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa 

dan sarana pendukung di kelas maupun di luar 

kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstra-

kurikuler, baik dalam lingkup subtansi yang 

akademis maupun non akademis dalam suasana 

yang mendukung proses pembelajaran. 

Pada saat ini memang kualitas guru agaknya 

menurun. Ini di karenakan pemerintah yang kurang 

peduli akan nasib para guru, disamping itu gaji 

yang rendah, juga masalah atau kesibukan pribadi 

yang selalu mendera nasib para guru. Sehingga ini 

akan berdampak pula pada penurunan kualitas 

pendidikan di indonesia. Guru juga sangat 

menentukan keberhasilan peserta didik, terutama 

dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di 

ruang kelas. Guru menjadi kreator dan penentu 

dalam usaha terciptanya proses dan hasil belajar 

yang berkualitas. Guru juga berperan sebagai 

model bagi peserta didik. Kebesaran jiwa, wawasan 

dan pengetahuan guru atas perkembaagan 

masyarakatnya akan mengantarkan para siswa 

untuk dapat berpikir melewati batas- batas 

kekinian, berpikir untuk menciptakan masa depan 

yang lebih baik. Tugas utama guru adalah 

mengembangkan potensi siswa secara maksimal 

lewat penyajian mata pelajaran. Setiap mata 

pelajaran, dibalik materi yang dapat disajikan 

secara jelas, memiliki nilai dan karakteristik 

tertentu yang mendasari materi itu sendiri. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya 

kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidkan, khususnya pendidikan dasar dan 

menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya 

pengembangan kurikulum nasional dan lokal, 

peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, 

penggandaan buku dan alat pelajaran, pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan 

manajemen sekolah. Dengan demikian, berbagai 

indicator kualitas pendidikan belum menunjukkan 

peningkatan kualitas pendidikan yang cukup 

menggembirakan. Pada kenyataannya pendidikan 

bukanlah suatu upaya yang sederhana melainkan 

suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. 

Setiap saat pendidikan selalu menjadi focus 

perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran 

ketidak puasan karena pendidikan menyangkut 

kepentingan setiap orang. Secara umum pengertian 

pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran untuk 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 dapat diartikan sebagai 

usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf 

hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara 

sederhana, Pengertian pendidikan adalah proses 

pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat 

mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis 

dalam berpikir. Sekolah adalah sebuah lembaga 

mengubah manusia atau memanusiakan manusia, 

yang dalam proses kerjanya selalu berhadapan 

dengan ketidakpastian dan saling ketergantungan. 

Maksudnya yaitu mekanisme kerja di lembaga 

pendidikan secara teknologis tidak dapat dipastikan 

karena kondisi input dan lingkungan yang berbeda. 

Selain itu proses pendidikan di sekolah juga tidak 

terpisahkan dengan lingkungan keluarga maupun 

pergaulan peserta didik. 

Salah satu Permasalahan pendidikan yang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya 

kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidkan, khususnya pendidikan dasar dan 

menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya 

pengembangan kurikulum nasional dan lokal, 

peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, 

penggandaan buku dan alat pelajaran, pengadaan 

sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan 

manajemen sekolah. Dengan demikian, berbagai 

indicator kualitas pendidikan belum menunjukkan 

peningkatan kualitas pendidikan yang cukup 

menggembirakan. Pada kenyataannya pendidikan 

bukanlah suatu upaya yang sederhana melainkan 

suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. 

Setiap saat pendidikan selalu menjadi focus 

perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran 

ketidak puasan karena pendidikan menyangkut 

kepentingan setiap orang.. Secara umum pengertian 

pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran untuk peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. Pendidikan dapat diartikan sebagai 

usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf 

hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara 

sederhana, Pengertian pendidikan adalah proses 

pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat 

mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis 

dalam berpikir. Sekolah adalah sebuah lembaga 

mengubah manusia atau memanusiakan manusia, 

yang dalam proses kerjanya selalu berhadapan 

dengan ketidakpastian dan saling ketergantungan. 

Maksudnya yaitu mekanisme kerja di lembaga 

pendidikan secara teknologis tidak dapat dipastikan 

karena kondisi input dan lingkungan yang berbeda. 

Selain itu proses pendidikan di sekolah juga tidak 

terpisahkan dengan lingkungan keluarga maupun 

pergaulan peserta didik. 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan 

faktor utama yang menentukan keberhasilan 

pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan 

memiliki arti bahwa lulusan pendidikan memiliki 

kemampuan yang sesuai, sehingga dapat 

memberikan kontribusi yang tinggi bagi 

pembangunan. Kualitas pendidikan, yang utama 

ditentukan oleh proses belajar mengajar. Dalam 

proses belajar mengajar tersebut, guru memegang 

peran yang penting, guru adalah kreator proses 

belajar mengajar, artinya seorang guru harus 

mampu mengembangkan suasana bebas bagi siswa 

untuk mengkaji apa yang menarik dan mampu 

mengekspresikan ide-ide dan kreativitasnya dalam 

batas-batas norma- norma yang ditegakkan secara 

konsisten. 

Kualitas guru sampai saat ini tetap menjadi 

persoalan yang penting dan menjadi persoalan yang 

krusial oleh karena pada kenyataannya keberadaan 

guru di berbagai jenjang, dari taman kanak-kanak 

sampai Sekolah Menengah Atas oleh sebagian 

kalangan dinilai jauh dari performa yang 

distandarkan. Kualitas Pembelajaran Konsep 

peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah 

satu unsur dari paradigma baru pengelolaan 

pendidikan tinggi di Indonesia. Paradigma tersebut 

mengandung atribut pokok yaitu relevan dengan 

kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, suasana 

akademik yang kondusif dalam penyelenggaraan 

program studi, adanya komitmen kelembagaan 

(institusional komitmen) dari para pimpinan dan 

staf terhadap pengelolaan organisasi yang efektif 

dan produktif, keberlanjutan program studi, serta 

efesiensi program secara selektif berdasarkan 

kelayakan dan kecukupan. 

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik 

buruknya atau taraf atau derajat, kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Pendekatan yang dikemukakan Davis 

menegaskan bahwa kualitas bukan hanya 

menekankan pada aspek akhir yaitu produk dan 

jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, 

kualitas proses dan kualitas lingkungan. Sangatlah 

mustahil menghasilkan produk dan jasa yang 

berkualitas tanpa melalui manusia dan produk yang 

berkualitas. Kelengkapan dari jumlah tenaga 

pengajar dan kualitas dari guru tersebut akan 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar 

yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. 

Untuk itu guru dituntut profesional dalam 

menjalankan tugasnya. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa guru yang berkualitas atau yang 

berkualifikasi adalah yang memenuhi standar 

pendidik, menguasai materi/isi pelajaran sesuai 

dengan standar isi, dan menghayati dan 

melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 

standar proses pembelajaran. 

Guru merupakan jabatan atau profesi yang 

membutuhkan keahlian khusus sebagai guru. Selain 

itu guru adalah tenaga pendidik yang tugas 

utamanya mengajar, dalam arti mengembangkan 

ranah cipta, rasa dan karsa siswa sebagai 

implementasi konsep ideal mendidik. Karakteristik 

kepribadian guru meliputi : fleksibilitas kognitif 

dan keterbukaan psikologis. Kita berharap guru 

mampu berkompetisi dan bekerja secara 

professional. 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. Guru merupakan kunci 

dalam memajukan pendidikan di Indonesia. 

Kompetensi yang bersifat akademik bagi para Guru 

akan mendukung peningkatan kualitas Guru dalam 

mengekspresikan ide, pemikiran, dan hasil 

penelitiannya. Keterampilan menulis merupakan 

salah satu kompetensi yang masih harus 

ditingkatkan para Guru dan Pendidik Indonesia 

secara umum. Peningkatan kompetensi menulis 

dapat dimotivasi melalui lomba penulisan karya 

tulis yang rutin dilaksanakan 

Guru yang berkualitas adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam 

bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan 

tugas dan fungsinya sebagai guru dengan 

kemampuan maksimal. Dengan kata lain guru yang 

berkualitas adalah orang yang terdidik dan terlatih 

dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya 

di bidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan 

terlatih bukan hanya memiliki pendidikan formal 

tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau 

teknik dalam KBM serta landasan-landasan 

kependidikan seperti tercantum dalam kompetensi 

guru. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru 

sebagai tenaga kependidikan, maka profesi guru 

harus memiliki dan menguasai perencanaan 
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kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan 

yang direncanakan dan melakukan penilaian 

terhadap hasil dari proses belajar mengajar. 

Kemampuan guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran merupakan 

faktor utama dalam mencapai tujuan pengajaran. 

Guru harus berkualitas: karena guru bertanggung 

jawab menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas, beriman, bertakwa, dan berilmu 

pengetahuan serta memahami teknologi, karena 

guru bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup 

suatu bangsa menyiapkan peserta didik untuk 

menjadi seorang pemimpin masa depan, karena 

guru bertanggung jawab atas keberlangsungan 

budaya dan peradaban suatu generasi, karena guru 

merupakan pengembang ilmu pengetahuan, karena 

guru adalah panutan dimanapun ia berada, maka 

guru haruslah sempurna tidak hanya teori tapi juga 

praktik dan implementasinya terhadap lingkungan 

sekitar, dan karena guru akan mendampingi peserta 

didik untuk mengubah dunia. 

Program peningkatan guru merupakan upaya 

untuk meningkatan kompetensi guru secara 

sistematik, peningkatan mutu/kualitas guru 

dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan 

pendidikan yakni: pendidikan tenaga kependidikan, 

pendidikan dan pelatihan, pendidikan dalam 

kinerjanya. Ketiganya merupakan subsistem 

peningkatan guru yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lain. Program dan kegiatan 

peningkatan mutu/kualitas guru telah berkembang 

dari waktu ke waktu dan dilaksanakan secara 

sistematik. Guru harus mampu mengukur 

kompetensi yang telah dicapai oleh siswa dari 

setiap proses pembelajaran atau setelah beberapa 

unit pelajaran, sehingga guru dapat menentukan 

keputusan atau perlakuan terhadap siswa tersebut. 

Apakah perlu diadakannya perbaikan atau 

penguatan, serta menentukan rencana pembelajaran 

berikutnya baik dari segi materi maupun rencana 

strateginya. 

Peran guru dalam meningkatkan mutu 

pendidikan yaitu: dalam mempersiapkan SDM 

pembangunan, pendidikan tidak bisa hanya 

terfokus pada kebutuhan material jangka pendek 

(seperti yang banyak di prakekkan sekarang), tetapi 

harus menyentuh dasar untuk memberikan watak 

pada visi dan misi pendidikan, yaitu perhatian 

mendalam pada etika moral dan spiritual yang 

luhur. Dalam hal ini, kualitas pendidikan di 

pengaruhi oleh penyempurnaan sistematik terhadap 

seluruh komponen pendidik, seperti, peningkatan 

kualitas dan pemerataan penyebaran guru, 

kurikulum yang di sempurnakan, sumber belajar, 

sarana dan prasarana yang memadai, iklim 

pembelajaran yang kondusif, serta di dukung oleh 

kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di 

daerah. Guru memegang peran utama dalam 

pembangunan pendidikan, khususnya yang 

diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru 

juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, 

terutama dalam kaitannya dengan proses mengajar. 

Ada beberapa cara untuk meningkatkan 

kualitas guru diantaranya, sekolah dan dinas 

pendidikan memberikan dan mengadakan 

pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru yang 

belum memenuhi standar sebagai guru atau 

pendidik profesional. Teknologi Informasi dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dan secara otomatis dapat 

berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan 

itu sendiri. Hal ini disebabkan, karena teknologi 

informasi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu 

pembelajaran dalam berbagai bentuk, seperti basis 

data, sistem pakar atau multimedia/hipermedia. 

Dengan cara ini diharapkan guru dapat memperoleh 

pengetahuan yang memadai untuk menjadi guru 

profesional. Peran serta pemerintah juga sangat 

diharapkan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kualitas guru di Indonesia, seperti 

menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai 

tidak hanya untuk daerah perkotaan, tetapi juga 

untuk di daerah terpencil. Memberikan fasilitas 

pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru yang 

belum memenuhi standar sebagai guru 

professional. Memberikan intensif atau tunjangan 

bagi guru baik guru PNS maupun guru honorer di 

sekolah negeri ataupun swasta, sehingga guru dapat 

hidup dengan layak dan merasa dihargai 

pekerjaannya. Adapaun kendala-kendala yang 

timbul dalam meningkatkan mutu dan kualitas guru 

adalah: masih banyak guru yang memiliki 

kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah 

dan memprihatinkan, masih banyak guru yang 

kurang terpacu dan termotivasi untuk 

memberdayakan diri, mengembangkan 

profesionalitas diri dan memuthakirkan 

pengetahuan mereka secara terus menerus dan 

berkelanjutan meskipun cukup banyak guru 

indonesia yang sangat rajin mengikuti program 

pendidikan, masih banyak guru yang kurang 

terpacu, terdorong dan tergerak secara pribadi 

untuk mengembangkan profesi mereka sebagai 

guru. para guru umumnya masih kurang mampu 

menulis karya ilmiah bidang pembelajaran, 

menemukan teknologi sederhana dan tepat guna, 

membuat alat peraga pembelajaran, dan atau 

menciptakan karya seni, dan hanya sedikit guru 

indonesia yang secara sungguh-sungguh, penuh 

kesadaran diri untuk menjalin kesejawatan dan 

mengikuti pertemuan–pertemuan untuk 

mengembangkan profesi. 

Keempat hal di atas setidak- tidaknya 

merupakan bukti pendukung bahwa mutu 

profesionalitas guru di Indonesia masih rendah. 

Kurang memuaskan, bahkan memprihatinkan 

meskipun berbagai upaya pengembangan dan 

peningkatan mutu profesionalitas sudah dilakukan 
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oleh pemerintah. Hal itu terjadi karena terdapat 

berbagai kendala pengembangan dan peningkatan 

mutu profesionalitas guru di Indonesia, di 

antaranya adalah; kendala personal berupa 

rendahnya kesadaran guru untuk mengutamakan 

mutu dalam pengembangan diri, kurang 

termotivasinya guru untuk memiliki program 

terbaik bagi pemberdayaan diri, tertanamnya rasa 

tidak berdaya dan tidak mampu untuk 

mengembangkan profesi, kendala ekonomis berupa 

terbatasnya kemampuan finansial guru untuk secara 

berkelanjutan mengembangkan diri, amat 

rendahnya penghasilan sebagai guru sehingga 

memaksa mereka bekerja bermacam- macam, dan 

banyaknya pungutan dan pembiayaan kepada 

mereka sehingga mengurangi kemampuan 

ekonomis untuk mengembangkan profesi., kendala 

struktural berupa banyaknya pihak yang mengatur 

dan mengawasi guru sehingga mereka tidak bisa 

bekerja dengan tenang, rumitnya jenjang dan jalur 

pengembangan profesi atau karier yang membuat 

mereka merasa tidak berdaya, terlalu ketat dan 

kakunya berbagai birokrasi yang mengikat para 

guru, sehingga tidak mampu mengembangkan 

kreativitas. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan 

dipengaruhi oleh faktor majemuk, yaitu faktor yang 

satu saling berpengaruh terhadap faktor yang 

lainnya. Namun demikian, faktor yang paling 

penting adalah guru, karena hitam-putihnya proses 

belajar mengajar di dalam kelas banyak 

dipengaruhi oleh mutu gurunya. Guru dikenal 

sebagai kurikulum tersembunyi, karena sikap dan 

tingkah laku, penampilan profesional, kemampuan 

individual, dan apa saja yang melekat pada pribadi 

seorang guru, akan diterima oleh peserta didiknya 

sebagai rambu-rambu untuk diteladani atau 

dijadikan bahan pembelajaran. Bagi sebagian besar 

orangtua siswa, sosok pendidik atau guru masih 

dipandang sebagai wakil orangtua ketika anak-

anaknya tidak berada di dalam keluar. Upaya 

peningkatan mutu ini menjadi penting dalam 

rangka menjawab berbagai tantangan terutama 

globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta pergerakan tenaga ahli (ekspatriat) 

yang sangat masif. Maka persaingan antarbangsa 

pun berlangsung sengit dan intensif sehingga 

menuntut lembaga pendidikan untuk mampu 

melahirkan output pendidikan yang berkualitas, 

memiliki keahlian dan kompetensi profesional yang 

siap menghadapi kompetisi global. Upaya 

meningkatan mutu pendidikan merupakan 

tantangan terbesar yang harus segera dilakukan 

oleh pemerintah (kemendiknas). 
 

4. PENUTUP 

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik 

buruknya atau taraf atau derajat, kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Pendekatan yang dikemukakan Davis 

menegaskan bahwa kualitas bukan hanya 

menekankan pada aspek akhir yaitu produk dan 

jasa tetapi juga menyangkut kualitas manusia, 

kualitas proses dan kualitas lingkungan. Sangatlah 

mustahil menghasilkan produk dan jasa yang 

berkualitas tanpa melalui manusia dan produk yang 

berkualitas. Kelengkapan dari jumlah tenaga 

pengajar dan kualitas dari guru tersebut akan 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar 

yang berujung pada peningkatan mutu pendidikan. 

Peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan 

yaitu: dalam mempersiapkan SDM pembangunan, 

pendidikan tidak bisa hanya terfokus pada 

kebutuhan material jangka pendek (seperti yang 

banyak di prakekkan sekarang), tetapi harus 

menyentuh dasar untuk memberikan watak pada 

visi dan misi pendidikan, yaitu perhatian mendalam 

pada etika moral dan spiritual yang luhur.  

Upaya peningkatan mutu pendidikan 

dipengaruhi oleh faktor majemuk, yaitu faktor yang 

satu saling berpengaruh terhadap faktor yang 

lainnya. Namun demikian, faktor yang paling 

penting adalah guru, karena hitam-putihnya proses 

belajar mengajar di dalam kelas banyak 

dipengaruhi oleh mutu gurunya. Guru dikenal 

sebagai „hidden currickulum‟ atau kurikulum 

tersembunyi, karena sikap dan tingkah laku, 

penampilan profesional, kemampuan individual, 

dan apa saja yang melekat pada pribadi seorang 

guru, akan diterima oleh peserta didiknya sebagai 

rambu-rambu untuk diteladani atau dijadikan bahan 

pembelajaran. Bagi sebagian besar orangtua siswa, 

sosok pendidik atau guru masih dipandang sebagai 

wakil orangtua ketika anak- anaknya tidak berada 

di dalam keluar. Upaya peningkatan mutu ini 

menjadi penting dalam rangka menjawab berbagai 

tantangan terutama globalisasi, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta pergerakan tenaga 

ahli (ekspatriat) yang sangat masif. Maka 

persaingan antarbangsa pun berlangsung sengit dan 

intensif sehingga menuntut lembaga pendidikan 

untuk mampu melahirkan output pendidikan yang 

berkualitas, memiliki keahlian dan kompetensi 

profesional yang siap menghadapi kompetisi 

global.  

Upaya meningkatan mutu pendidikan 

merupakan tantangan terbesar yang harus segera 

dilakukan oleh pemerintah (kemendiknas). Maka 

dari itu perlulah adanya upaya meningkatkan 

kualitas guru untuk pendidikan yang lebih baik. 

Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan 

yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki 

kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat 

mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam 

pembaharuan dan perubahan dengan cara 
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memberdayakan sumber- sumber pendidikan secara 

optimal melalui pembelajaran yang baik dan 

kondusif. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas 

disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang 

baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif 

dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan 

bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing 

dengan siswa di luar sekolah. 
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ABSTRAK 

Bahasa Inggris memiliki peranan yang penting dalam upaya untuk berkomunikasi dan penjembatan dengan pihak dunia luar. 

Bahasa merupakan kunci penentu menuju keberhasilan dan memiliki peran sentral, khususnya dalam perkembangan 

intelektual, sosial, dan emosional seseorang dan dalam mempelajari semua bidang studi. Bahasa diharapkan bisa membantu 

seseorang dalam hal ini adalah peserta didik untuk mengenal dirinya, budayanya dan budaya orang lain, mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, menemukan serta menggunakan 

kemampuan-kemampuan analitis dan imaginative dalam dirinya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui 

model–model pembelajaran bahasa Inggris saat ini yang tepat dan efektif. Dengan mengetahui model–model pembelajaran 

bahasa Inggris, diharapkan ada suatu pengetahuan yang bertambah bagi pendidik dalam hal ini para guru dan orang tua serta 

diharapkan mereka dapat menerapkan metode yang tepat untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris terhadap anak, 

khususnya anak usia sekolah dasar. Saat ini model–model pembelajaran bahasa Inggris yang dapat di ketahui ada sekitar 8 

model  yaitu: Grammar Translation Method, Direct Method (DM), The Audio-Lingual Method, TPR (Totally Physical 

Response), The Silent Way, Suggestopedia, Community Language Learning, The Communicative Approach. Masing–

masing model ini akan dijelaskan secara detail di dalam artikel ini. Diharapkan dengan penjelasan ini, guru dan orang tua 

mampu untuk memilih model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan kepada anak–anak mereka sejak usia sekolah dasar. 

 

Kata kunci: Bahasa Inggris, Model Pembelajaran, Siswa SD 

 

1. PENDAHULUAN 

Bahasa Inggris memilik peranan yang 

penting dalam upaya untuk berkomunikasi dan 

sebagai penjembatan dengan dunia luar. Dalam 

kaitannya dengan bidang pendidikan dasar, bahasa 

Inggris memiliki peranan yang strategis. Untuk 

menentukan keberhasilan pendidikan maka mutu 

belajar dan mengajar harus ditingkatkan. 

Pembelajaran bahasa Inggris yang baik dan benar 

harus didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas. Dengan kata lain peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dapat berdampak positif 

terhadap peningkatan pembelajaran bahasa Inggris. 

Untuk itu, perlu dikembangkan berbagai pilihan 

model pembelajaran yang mampu meningkatkan 

motivasi dan minat berbahasa Inggris. 

Saat ini pembelajaran bahasa Inggris 

dirasa perlu dan penting di mulai usia sekolah dasar 

(SD), bahkan sejak anak usia dini, mengingat 

penting dan perannya, maka mutu pembelajarannya 

harus ditingkatkan. Model-model pembelajaran 

bahasa Inggris yang dapat meningkatkan 

keterampilan bahasa anak usia SD sangat perlu 

untuk dibuat dan diteliti. Jika sejak usia SD 

dibekali kemampuan bahasa Inggris yang baik dan 

benar, dapat dipastikan kemampuannya tersebut 

akan terpakai di jenjang pendidikan selanjutnya. 

Terutama di era globalisasi ini dimana bahasa 

Inggris merupakan salah satu bahasa komunikasi 

internasional dan menuntut setiap individu untuk 

dapat berbahasa Inggris baik dan benar secara lisan 

dan tulisan mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan komunikasi. 

Anak-anak usia SD pada umumnya tidak 

dapat berbicara secara fasih dikarenakan tidak 

dirancang untuk dibangun rasa kepercayaan diri 

sehingga mengalami kesulitan untuk berbahasa 

Inggris secara alami. Pondasi terpenting dalam 

berbahasa Inggris adalah membaca, menulis, 

mendengar, berbicara, tata bahasa dan kosakata. 

Untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, 

kualitas berbahasa Inggris yang baik dan benar 

harus terus diupayakan untuk ditingkatkan, 

terutama di mulai sejak dini. Untuk itu proses 

pembelajaran menjadi suatu hal yang sangat 

penting demi terciptanya pembelajaran yang efektif 

dan tepat sesuai Peraturan Pemerintah Tentang 

http://gapika.wordpress.com/2008/01/12/tpr-totally-physical-response-metode-pembelajaran-bahasa-yang-cukup-efektif-untuk-peserta-didik/
http://gapika.wordpress.com/2008/01/12/tpr-totally-physical-response-metode-pembelajaran-bahasa-yang-cukup-efektif-untuk-peserta-didik/
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Standar Nasional Pendidikan Bab IV Pasal 19 ayat 

1 yang mengatakan: ‘bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis 

peserta didik’. 

Dari uraian di atas kita dapat 

menyimpulkan seberapa pentingnya bahasa Inggris 

dan hendaknya sudah diperkenalkan pada anak-

anak usia SD, bahkan usia dini, sehingga dengan 

sedemikian rupa ada ketertarikan dari anak-anak 

untuk belajar mengeksplorasi kemampuan sendiri 

dalam menggunakan bahasa sebagai media 

perantara. Saat ini Kebijakan Pemerintah dalam hal 

peningkatan kemampuan berbahasa Inggris lebih 

difokuskan ke anak-anak sekolah dasar. Untuk itu 

diterbitkan SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 060/U/1993 tanggal 25 Februari 

1993 tentang dimungkinkannya program bahasa 

Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal SD, 

dan dapat dimulai pada kelas 4 SD. Sekolah dalam 

hal ini mempunyai kewenangan mengenai mata 

pelajaran bahasa Inggris untuk dimasukkan sebagai 

salah satu muatan lokal yang diajarkan di sekolah 

dasar berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan 

situasi dan kondisi baik dari orang tua maupun 

lingkungan masyarakat itu sendiri. Namun untuk 

pendidikan dasar, belum ada semacam 

Kebijakan/Peraturan Pemerintah mengenai 

pembelajaran bahasa Inggris ini. 

Terkait dengan hal tersebut, peneliti 

menulis artikel ini yang bertujuan untuk 

mengetahui model pembelajaran yang tepat dan 

efektif yang mampu meningkatkan kemampuan 

berbahasa Inggris pada anak usia SD, bahkan anak 

usia dini. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Pembelajaran 

  Pembelajaran berasal dari kata dasar 

“belajar” yang berarti sebuah proses, cara, 

perbuatan sehingga orang atau siswa belajar dan 

memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi kata 

pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar 

(PBM) yang merupakan keterpaduan antar kegiatan 

guru sebagai pengajar dan kegiatan siswa sebagai 

pelajar sehingga terjadi saling interaksi keduanya 

dalam situasi instruksional yang bersifat 

pengajaran.  

  Dilihat dari makna dan konsep 

pembelajaran tersebut diatas, maka model 

pembelajaran merupakan sebuah model proses 

belajar mengajar yang meliputi pendekatan, 

metode, dan teknik yang digunakan guru dalam 

kelas sehingga siswa mampu memahami materi 

yang diajarkan. Dalam kaitan dengan konsep 

pembelajaran tersebut, perlu dikemukakan 

mengenai konsep atau definisi pendekatan, metode, 

dan teknik. Oleh karena itu, agar proses belajar 

mengajar di dalam kelas berjalan dengan baik, 

maka diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang 

secara teknis menguraikan langkah-langkah belajar 

secara teratur. Sejalan dengan konsep tersebut Dick 

and Carey (1978:162) mengatakan bahwa strategi 

pembelajaran (instructional strategy) menguraikan 

komponen umum mengenai separangkat materi dan 

prosedur yang digunakan dalam menyampaikan 

materi untuk mendapatkan hasil belajar siswa. 

 

2.2 Model-model Pembelajaran  

Bahasa Inggris 

2.2.1 Grammar Translation Method 

(GTM) 

Pada metode Grammar (the Grammar 

Method) siswa mempelajari kaidah-kaidah 

gramatika bersama-sama dengan daftar atau 

kelompok-kelompok kosakata. Kata-kata tersebut 

kemudian dijadikan frase atau kalimat berdasarkan 

kaidah yang telah dipelajari. Pada metode ini 

penguasaan kaidah-kaidah lebih diutamakan 

daripada penerapannya. Keterampilan lisan, seperti 

pelafalan, tidak dilakukan. Metode ini mudah 

penerapannya karena guru tidak harus fasih 

berbicara bahasa yang harus dipelajari, sedangkan 

evaluasi dan pengawasannya juga tidak sulit. 

Metode Translation (the Translation Method) berisi 

kegiatan-kegiatan penerjemahan teks yang 

dilakukan dari hal mudah ke hal yang sulit. 

Pertama dari bahasa sasaran ke bahasa ibu dan 

sebaliknya. Penerjemahan teks dilakukan dengan 

cara penerjemahan kata per kata maupun gagasan 

per gagasan termasuk ungkapan-ungkapan 

idiomatik. Perpaduan dua metode tersebut di atas 

melahirkan metode Grammar-Translation 

(Grammar Translation Method / GTM) yang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  (1) pengajaran 

dimulai dengan pemberian kaidah-kaidah 

gramatika dan mengacu pada kerangka gramatika 

formal, (2) kosakata yang diajarkan bergantung 
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pada teks yang dipilih sehingga tidak ada 

kesinambungan antara kelompok atau daftar 

kosakata yang satu dengan yang lainnya, (3) 

penghafalan dan penerjemahan merupakan ciri 

kegiatan yang menonjol, yaitu menghafal dan 

menerjemahkan kosakata dan kaidah gramatika, (4) 

pelafalan tidak diajarkan atau sangat dibatasi hanya 

pada beberapa aspek saja, dan (5) lebih 

menekankan pada ketrampilan membaca dan 

menulis daripada menyimak dan berbicara. 

Dari uraian di atas, GTM dapat 

didefinisikan sebagai metode pengajaran bahasa 

melalui analisis kaidah-kaidah bahasa secara rinci 

dan diikuti dengan penerapan pengetahuan tentang 

kaidah-kaidah tersebut untuk tujuan penerjemahan 

kalimat-klimat dan teks-teks, baik dari bahasa 

sasaran ke bahasa ibu atau sebaliknya. Ciri-ciri 

GTM yaitu: (1) menekankan ketepatan; anak 

diharapkan dapat mencapai standar yang tinggi   

dalam penerjamahan, (2) meruntutkan butir atau 

kaidah - kaidah gramatika bahasa sasaran dengan 

ketat dalam silabus, dan (3) menggunakan bahasa 

ibu pelajar sebagai medium instruksi. Sedangkan 

teknik - teknik dalam  Grammar Translation 

Method, yaitu: (1) translation of a literary passage, 

(2) reading comprehension questions, (3) 

antonyms/synonims, (4) cognates, (5) deductive 

application of rule, (6) fill-in-the-blanks, (7) 

memorization, (8) use words in sentences, and (9) 

composition.  

 

2.2.2 Direct Method (DM) 

Pengajaran langsung merupakan revisi 

dari Grammar Translation Method karena metode 

ini dianggap tidak dapat membuat anak dapat 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing 

yang sedang dipelajari. Dalam proses 

pembelajaran, penerjemahan dilarang digunakan. 

Proses pembelajaran dengan DM, guru menyuruh 

anak untuk membaca nyaring. Kemudian, guru 

memberi pertanyaan dalam bahasa yang sedang 

dipelajari. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, objek seperti peta atau benda yang 

sesungguhnya bisa dipergunakan. Guru bisa 

menggambar atau mendemonstrasikan. 

Teknik-teknik dalam Direct Method, yaitu: 

(1) reading aloud, (2) question and answer 

exercise, (3) getting students to self-correct, (4) 

conversation practice, (5) fill-in-the-blanks, (6) 

dictation, (7) map drawing, and (8) paragraph 

writing. 

 

2.2.3 Audio-Lingual Method (ALM) 

Istilah audio-lingualisme pertama-tama 

dikemukakan oleh Prof. Nelson Brooks pada tahun 

1964. Metode ini menyatakan diri sebagai metode 

yang paling efektif dan efisien dalam pembelajaran 

bahasa asing dan mengklaim sebagai metode yang 

telah mengubah pengajaran bahasa dari hanya 

sebuah kiat ke sebuah ilmu. Audio-Lingual Method 

(ALM) merupakan hasil kombinasi pandangan dan 

prinsip-prinsip linguistik struktural, analisis 

kontrastif, pendekatan aural-oral, dan psikologi 

behavioristik. 

Dasar pemikiran ALM mengenai bahasa, 

pengajaran, dan pembelajaran bahasa adalah 

sebagai berikut: (1) bahasa adalah lisan, bukan 

tulisan, (2) bahasa adalah seperangkat kebiasaan, 

(3) ajarkan bahasa dan bukan tentang bahasa, (4) 

bahasa adalah seperti yang diucapkan oleh penutur 

asli, dan (5) bahasa satu dengan yang lainnya itu 

berbeda. 

Richards & Rodgers (1986;51) dan 

Prayogo (1998:9) menambahkan beberapa prinsip 

pembelajaran yang telah menjadi dasar psikologi 

audio - lingualisme dan penerapannya sebagai 

berikut: 

Pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah 

suatu proses pembentukan kebiasaan 

yang mekanistik bahasa sasaran disajikan dalam 

bentuk lisan sebelum dilihat dalam bentuk tulis. 

Bentuk - bentuk analogi memberikan dasar yang 

lebih baik bagi pembelajar bahasa daripada bentuk 

analisis, generalisasi, dan pembedaan - pembedaan 

lebih baik daripada penjelasan tentang kaidah-

kaidah. 

 

2.2.4 Total Physical Response (TPR) 

Ada beberapa macam metode yang biasa 

digunakan seorang guru atau instruktur dalam 

meningkatkan kemampuan belajar peserta didiknya 

seperti metode diskusi, ceramah, dan lain-lain. 

Salah satu metode yakni metode TPR (Total 

Physical Response) sebagai salah satu teknik 

penyajian dalam pengajaran khususnya dalam 

pembelajaran bahasa asing, baik itu bahasa Inggris, 

Jepang, Perancis, dan lain-lain. Metode 

pembelajaran adalah suatu ilmu yang 

membicarakan tentang cara-cara menyampaikan 

bahan pelajaran, sehingga dikuasai oleh peserta 

didik dengan kata lain ilmu tentang guru mengajar 

dan murid belajar. 

Metode ini juga disebut ‘the 

comprehension approach’ yang mendekatkan pada 
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pentingnya ‘listening comprehension’. Pada tahap 

awal pembelajaran bahasa asing terfokus pada 

pemahaman mendengarkan. Hal ini berdasarkan 

pada hasil observasi bagaimana anak-anak belajar 

bahasa ibu. Seorang bayi mendengarkan suara 

disekelilingnya selama berbulan-bulan sebelum ia 

dapat menyebut satu kata. Tidak ada seorangpun 

yang menyuruh bayi untuk berbicara. Seorang anak 

berbicara ketika ia sudah siap melakukannya. 

Pada Natural Approach (yang 

dikembangkan oleh Krashen & Terrel), siswa 

mendengarkan guru yang berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa asing mulai awal proses 

pembelajaran. Guru dapat membantu siswa untuk 

memahami materi dengan menggunakan gambar 

dan beberapa kata dalam bahasa ibu. Natural 

Approach hampir sama dengan Direct Method. 

Pada Total Physical Response (TPR), siswa 

mendengarkan dan merespon instruksi lisan guru. 

Bentuk instruksi yang diberikan seperti ‘Turn 

around’, ‘Sit down’, ‘Walk’, ‘Stop’, ‘Jump’, dsb. 

 

a. Pengertian Metode TPR (Total 

Physical Response) 

Menurut Richards J dalam bukunya 

Approaches and Methods in Language Teaching, 

TPR didefinisikan, “a language teaching method 

built around the coordination of speech and action; 

it attempts to teach language through physical 

(motor) activity”. Jadi metode TPR (Total Physical 

Response) merupakan suatu metode pembelajaran 

bahasa yang disusun pada koordinasi perintah 

(command), ucapan (speech) dan gerak (action); 

dan berusaha untuk mengajarkan bahasa melalui 

aktivitas fisik (motor). Sedangkan menurut Larsen 

dan Diane dalam Technique and Principles in 

Language Teaching, TPR atau disebut juga ”the 

comprehension approach” atau pendekatan 

pemahaman yaitu suatu metode pendekatan bahasa 

asing dengan instruksi atau perintah. Metode ini 

dikembangkan oleh seorang professor psikologi di 

Universitas San Jose California yang bernama Prof. 

Dr. James J. Asher yang telah sukses dalam 

pengembangan metode ini pada pembelajaran 

bahasa asing pada anak-anak. Ia berpendapat 

bahwa pengucapan langsung pada anak atau siswa 

mengandung suatu perintah, dan selanjutnya anak 

atau siswa akan merespon kepada fisiknya sebelum 

mereka memulai untuk menghasilkan respon verbal 

atau ucapan. Metode TPR ini sangat mudah dan 

ringan dalam segi penggunaan bahasa dan juga 

mengandung unsur gerakan permainan sehingga 

dapat menghilangkan stress pada peserta didik 

karena masalah-masalah yang dihadapi dalam 

pelajarannya terutama pada saat mempelajari 

bahasa asing, dan juga dapat menciptakan suasana 

hati yang positif pada peserta didik yang dapat 

memfasilitasi pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi siswa dalam 

pelajaran tersebut. Makna atau arti dari bahasa 

sasaran dipelajari selama melakukan aksi. Guru 

atau instruktur memiliki peran aktif dan langsung 

dalam menerapkan metode TPR ini. Menurut Asher 

”The instructor is the director of a stage play in 

which the students are the actors”, yang berarti 

bahwa guru (instruktur) adalah sutradara dalam 

pertunjukan cerita dan di dalamnya siswa sebagai 

pelaku atau pemerannya. Guru yang memutuskan 

tentang apa yang akan dipelajari, siapa yang 

memerankan dan menampilkan materi pelajaran. 

Siswa dalam TPR mempunyai peran utama sebagai 

pendengar dan pelaku. Siswa mendengarkan 

dengan penuh perhatian dan merespon secara fisik 

pada perintah yang diberikan guru baik secara 

individu maupun kelompok. 

 

b. Bentuk Aktivitas dengan Metode 

TPR dalam PBM (Proses Belajar 

Mengajar). 

 

Dalam proses belajar mengajar dengan 

menggunakan metode TPR ini banyak sekali 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa 

antara lain: (1) latihan dengan menggunakan 

perintah (imperative drill ), merupakan aktivitas 

utama yang dilakukan guru di dalam kelas dari 

metode TPR. Latihan berguna untuk memperoleh 

gerakan fisik dan aktivitas dari siswa. Berikutnya 

yaitu (2) dialog atau percakapan (conversational 

dialogue), (3) bermain peran (role play), dapat 

dipusatkan pada aktivitas sehari-hari seperti di 

sekolah, restoran, pasar, dll, (4) presentasi dengan 

OHP atau LCD, dan (5) aktivitas membaca 

(reading) dan menulis (writing) untuk menambah 

perbendaharaan kata (vocabulary) dan juga melatih 

pada susunan kalimat berdasarkan tenses dan 

sebagainya. 

 

c. Teori Pembelajaran TPR 

 Teori pembelajaran bahasa TPR yang 

diterapkan pertama kali oleh Asher ini 

mengingatkan pada beberapa pandangan para 

psikolog, misalnya Arthur Jensen yang pernah 

mengusulkan sebuah model 7 langkah untuk 
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mendeskripsikan perkembangan pembelajaran 

verbal anak. Model ini sangat mirip dengan 

pandangan Asher tentang penguasaan bahasa anak. 

Asher menyajikan 3 hipotesa pembelajaran yang 

berpengaruh yaitu: Terdapat bio-program bawaan 

yang spesifik untuk pembelajaran bahasa yang 

menggambarkan sebuah alur yang optimal untuk 

pengembangan bahasa pertama dan kedua. 

Lateralisasi otak menggambarkan fungsi 

pembelajaran yang berbeda pada otak kiri dan 

kanan. Stres mempengaruhi aktivitas pembelajaran 

dan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik, 

stress yang lebih rendah kapasitasnya maka 

pembelajaran menjadi lebih baik. Sedangkan teknik 

- teknik dalam the total physical response method, 

meliputi: (1) using commands to direct method, (2) 

role reversal, dan (3) action sequence. 

2.2.5 Silent Way 

Ahli-ahli psikologi kognitif dan bahasa 

transformasi-generatif beranggapan bahwa belajar 

bahasa tidak perlu melalui pengulangan. Mereka 

percaya bahwa pembelajar dapat menciptakan 

ungkapan-ungkapan yang belum pernah didengar. 

Selanjutnya mereka berpendapat bahwa 

pembelajaran bahasa tidak hanya menirukan tapi 

aturan-aturan berbahasa dapat membantu mereka 

menggunakan bahasa yang dipelajari. 

Dalam proses pembelajarannya, guru 

hanya menunjuk ke suatu chart yang berisi dengan 

vocal konsonan. Guru menunjuk beberapa kali 

dengan diam. Setelah beberapa saat guru hanya 

memberi contoh cara pengucapannya. Kemudian 

menunjuk siswa untuk melafalkan sampai benar. 

Dalam proses pembelajaran guru banyak berdiam 

diri, dia hanya mengarahkan/menunjuk pada materi 

pembelajaran. 

Berikut ini teknik-teknik The Silent Way, 

yaitu: (1) sound-colour chart, (2) teacher’s silence, 

(3) peer correction, (4) rods, (5) self-correction 

gestures, (6) word chart, (7) fidel chart, dan (8) 

structured feedback. 

2.2.6 Suggestopedia 

Georgi Losanov percaya bahwa dalam 

proses pembelajaran ada kendala psikologi. 

Suggestopedia merupakan aplikasi sugesti dalam 

pedagogi dimana perasaan pembelajar mengalami 

kegagalan dapat dihilangkan. Dalam model 

pembelajaran suggestopedia, kendala psikologi 

pembelajar dapat diatasi. 

Dalam mengaplikasikan model 

pembelajaran ini, ruang kelas ditata sedemikian 

rupa sehingga berbeda dengan kelas biasa. Siswa 

duduk di sofa dalam bentuk setengah lingkaran 

dengan penerangan yang remang-remang. 

Beberapa poster yang berhubungan dengan materi 

pembelajaran dipasang di tembok. Guru menyapa 

dalam bahasa ibu kemudian meyakinkan 

pembelajar kalau nereka tidak perlu berusaha untuk 

belajar tapi pembelajaran akan berlangsung secara 

alami. Guru memutar musik klasik kemudian 

mengarahkan pebelajar untuk rileks dengan cara 

menarik nafas panjang. Selanjutnya guru mengajak 

pembelajar berimajinasi tentang materi yang 

sedang dipelajari. Ketika mereka membuka mata, 

mereka bermain peran. Setelah itu, guru membaca 

sambil memperdengarkan musik. Guru tidak 

memberi pekerjaan rumah.  

Berikut ini teknik-teknik dalam 

Suggestopedia, yaitu: (1) classroom set-up, (2) 

peripheral learning, (3) positive suggestion, (4) 

visualization, (5) choose a new identity, (6) role-

play, (7) first concert, (8) second concert, (9) 

primary activation, dan (10) secondary activation. 

2.2.7 Community Language Learning (CLL) 

Metode ini mempercayai prinsip ‘whole 

persons’ yang artinya guru tidak hanya 

memperhatikan perasaan dan kepandaian siswa tapi 

juga hubungan dengan sesama siswa. Menurut 

Curran (1986:89) siswa merasa tidak nyaman pada 

situasi yang baru. Dengan memahami perasaan 

ketakutan dan sensitif siswa guru dapat 

menghilangkan perasaan negatif siswa menjadi 

energi positif untuk belajar. 

Kursi disusun melingkar dengan sebuah 

meja di tengah. Ada sebuah tape recorder di atas 

meja. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru 

menyuruh siswa membuat dialog dalam bahasa 

Inggris. Jika siswa tidak mengetahui guru 

membantu. Percakapan siswa direkam. Kemudian, 

hasil rekaman di tulis dalam bentuk transkrip dalam 

bahasa Inggris dan bahasa ibu. Setelah itu kaidah-

kaidah kebahasaan didiskusikan. 

Berikut ini teknik-teknik Community 

Language Learning: (1) tape-recording student 

conversation, (2) transcription, (3) reflection 

experience, (4) reflective listening, (5) human 

computer, dan (6) small group tasks. 

2.2.8 Communicative Approach (or 

Communicative Language Teaching / 

CLT) 

Mumbly (1978) menyebut Pendekatan 

Komunikatif sebagai ‘Communicative Syllabus’. 

Widdowson menyebutnya sebagai ‘Communicative 

Approach’, sedangkan Richards & Rogers 



 

168 
 

menyebutnya ‘Communicative Language 

Teaching’ (CLT). Istilah-istilah seperti Notionol - 

Functional Approach atau Functional Approach. 

Communicative Aproach/ CA 

(Communicative Language Teaching or CLT) 

berasal dari perubahan pada tradisi pengajaran 

bahasa di Inggris pada akhir tahun 1960 dan 

kemunculannya dipertegas oleh: (1) kegagalan 

audio lingual method yang menghasilkan penutur-

penutur bahasa asing atau bahasa kedua yang baik 

dan fasih tetapi tidak mampu menggunakan bahasa 

yang dipelajari dalam interaksi yang bermakna, dan 

(2) pandangan Chomsky tentang kreatifitas dan 

keunikan kalimat sebagai ciri dasar sebuah bahasa. 

CA/CLT  bertujuan untuk menjadikan 

kompetensi komunikatif (communicative 

competence) sebagai tujuan pengajaran bahasa dan 

untuk mengembangkan teknik-teknik dan prosedur 

pengajaran keterampilan bahasa yang didasarkan 

atas aspek saling bergantung antara bahasa dan 

komunikasi. Kompetensi komunikatif mencakup 

kompetensi gramatika, sosiolinguistik, dan strategi. 

Kemampuan komunikatif berbahasa 

(communicative language ability) meliputi 

pengetahuan atau kompetensi dan kecakapan dalam 

penerapan kompetensi tersebut dalam penggunaan 

bahasa yang komunikatif, kontekstual, dan sesuai. 

Beberapa pemerian mengenai kompetensi 

komunikatif  secara umum berpandangan bahwa 

makna profisiensi dalam sebuah bahasa tidak hanya 

sekedar mengetahui sistem kaidah-kaidah 

gramatikal (fonologi, sintaksis, kosakata, dan 

semantik). Fokus metode ini pada dasarnya adalah 

elaborasi dan implementasi program dan 

metodologi yang menunjang kemampuan bahasa 

fungsional melalui pertisipasi pembelajaran dalam 

kegiatan-kegiatan komunikatif. Di bawah ini adalah 

perbandingan antara Audio Lingual Method dan 

Communicative Approach:

 

 

No Audio Lingual Method Communicative Approach 

1 Lebih memperhatikan struktur dan bentuk 

daripada makna. 

Makna adalah yang utama 

2 Menuntut penghafalan dialog yang berisi 

struktur-struktur tertentu. 

Jika dialog digunakan, maka difokuskan 

pada fungsi-fungsi komunikatif dan tidak 

dihafal. 

3 Butir-butir bahasa tidak harus kontekstual Kontekstualisasi menjadi premis dasar. 

4 Pembelajaran bahasa adalah pembelajaran 

struktur, bunyi, dan kosakata. 

Belajar bahasa adalah belajar untuk 

berkomunikasi. 

5 Penguasaan atau overlearning menjadi tujuan. Komunikasi efektif menjadi tujuan. 

6 Drilling menjadi teknik utama pengajaran. Driling dapat dilakukan tetapi tidak menjadi 

yang utama dalam pembelajaran. 

7 Pelafalan seperti penutur asli menjadi tujuan. Pelafalan yang dapat dipahami menjadi 

tujuan 

8 Penjelasan tentang gramatika dihindari. Asalkan membantu pebelajar cara atau 

teknik apapun dapat digunakan; bervariasi 

berdasarkan umur, minat, motivasi 

pebelajar, dll. 

9 Kegiatan komunikatif dilaksanakan setelah 

proses panjang drilling dan latihan-latihan. 

Usaha pebelajar untuk berkomunikasi 

didorong dari saat awal pembelajaran. 

10 Penggunaan bahasa ibu dihindari. Jika diperlukan penggunaan bahasa ibu 

pebelajar dibenarkan. 

11 Penerjemahan dihindari pada tingkat-tingkat 

awal. 

Penerjemahan dapat dilakukan bila pebelajar 

mendapatkan manfaat dari pelaksanaannya. 

12 Membaca dan menulis ditunda sampai 

keterampilan berbicara dikuasai. 

Membaca dan menulis dapat dimulai dari 

hari pertama pembelajaran jika dikehendaki. 

13 Sistem bahasa sasaran dipelajari melalui 

pengajaran nyata tentang pola-pola system 

bahasa tersebut. 

Sistem bahasa sasaran paling baik dipelajari 

melalui proses usaha untuk berkomunikasi. 

14 Kompetensi bahasa menjadi tujuan yang ingin 

dicapai. 

Kompetensi komunikatif menjadi tujuan 

yang ingin dicapai, yaitu kemampuan untuk 
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menggunakan system bahasa secara efektif 

dan efisien. 

15 Variasi-variasi bahasa ditekankan, tetapi cukup 

diketahui oleh pebelajar. 

Variasi bahasa menjadi konsep utama di 

dalam bahan dan metode yang dipakai. 

16 Urutan penyajian unit-unit pelajaran ditentukan 

hanya berdasarkan pada prinsip-prinsip 

kerumitan bahasa. 

Urutan penyajian unit-unit ditentukan 

berdasarkan pertimbangan isi, fungsi, dan 

makna yang dapat tetap menjaga minat 

pebelajar. 

17 Guru mengawasi siswa dan menjaga agar 

mereka tidak melakukan kegiatan yang 

bertentangan dengan teori pembelajaran. 

Guru membantu pebelajar dengan berbagai 

cara yang dapat memberi motivasi kepada 

mereka dalam belajar bahasa. 

18 Bahasa itu adalah kebiasaan, sehingga kesalahan 

harus dihindari sama sekali. 

Bahasa diperoleh oleh seseorang sering 

melalui ‘trial and error’. 

19 Ketepatan penggunaan bahasa formal menjadi 

tujuan utama. 

Kefasihan dan bahasa yang dapat diterima 

merupakan tujuan pembelajaran. 

20 Siswa diharapkan berinteraksi dengan system 

bahasa. 

Siswa diharapkan berinteraksi dengan orang 

lain. 

21 Guru harus menyatakan bahasa yang harus 

digunakan oleh siswa. 

Guru tidak dapat mengetahui bahasa yang 

akan digunakan oleh siswa. 

22 Motivasi intrinsic akan timbul dari munculnya 

minat pada struktur bahasa sasaran. 

Motivasi intrinsic akan timbul dari minat 

terhadap apa yang dikomunikasikan oleh 

bahasa sasaran. 

 

 

3. PEMBAHASAN 

Dalam pengenalan Bahasa Inggris untuk 

anak di usia SD, bahkan usia dini,  penggunaan 

bahasa ibu yaitu Bahasa Indonesia, hendaknya kita 

menganggap anak tersebut adalah seorang bayi 

yang baru lahir dan mencoba belajar bahasa. 

Pengenalan belajar bahasa dengan cara menghafal 

kata, arti kemudian pengenalan bentuk kata dan 

yang lainnya seperti sewaktu kita melakukan 

pembelajaran di pendidikan menengah tidak dapat 

dengan mudahnya untuk diterapkan kepada anak-

anak di usia SD atau usia dini. Saat ini begitu 

banyak buku–buku pelajaran bahasa Inggris 

khususnya untuk anak–anak di pendidikan dasar 

yang ditulis sedemikian rupa namun tidak dapat 

mencapai hasil yang maksimal. Dalam hal pola 

pembelajaran bahasa Inggris untuk level 

pengenalan, diharapkan dapat tercipta situasi dan 

kondisi yang menampilkan segala bentuk tampilan 

berbahasa yang menggunakan bahasa Inggris. 

Bahasa Inggris sama halnya dengan 

bahasa Indonesia adalah merupakan alat 

komunikasi yang mengandung beberapa sifat yaitu 

sistemik, manasuka, ujar, manusiawi, dan 

komunikatif. Disebut sistemik karena bahasa 

merupakan sebuh sistem yang terdiri dari sistem 

bunyi dan sistem makna. Manasuka karena antara 

makna dan bunyi tidak ada hubungan logis. Disebut 

ujaran karena dalam bahasa yang terpenting adalah 

bunyi, karna walaupun ada yang ditemukan dalam 

media tulisan tapi pada akhirnya dibaca dan 

menimbulkan bunyi. Disebut manusiawi karena 

bahasa ada jika manusia masih ada dan 

memerlukannya, Santosa (2005). 

Dalam pembelajaran bahasa khususnya 

bahasa Inggris harus dikembalikan sebagai 

pembelajaran bahasa yang manusiawi. Kita 

mungkin masih ingat bagaimana orang tua kita 

mengajarkan bahasa pada adik kita, demikaian juga 

halnya saat kita belajar bahasa, tak terkecuali 

belajar bahasa Inggris. Tanpa metode apapun 

mereka mengajarkan bahasa tetapi kita akhirnya 

dapat berbahasa dengan baik dan lancar. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 
Pembelajaran bahasa Inggris sejak usia SD 

atau pun usia dini memberikan dampak positif 

sebagai tahap pengenalan bahasa asing sebelum 

mereka melanjutkan ke pendidikan dasar dan 

pendidikan tinggi selanjutnya. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Inggris dapat menggunakan 

metode whole language, komunikatif, dan 

keterampilan proses. Namun para pendidik dan 

orangtua dapat menerapkan model–model 

pembelajaran bahasa Inggris yang berkembang saat 
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ini yang kita ketahui ada 8 model  yaitu: Grammar 

Translation Method, Direct Method (DM), The 

Audio-Lingual Method, TPR (Total Physical 

Response), The Silent Way, Suggestopedia, 

Community Language Learning, dan The 

Communicative Approach.  

4.2 Saran  

Dengan memperhatikan uraian tersebut di 

atas, sebaiknya dimunculkan kesadaran bahwa 

pendidikan bahasa Inggris yang baik dan benar 

sejak usia SD atau pun usia dini. Bahasa Inggris  

mempunyai peranan yang sangat penting untuk 

melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Dengan fondasi yang kuat dalam penerapan dan 

pengembangan, maka kemampuan belajar bahasa 

Inggris akan memungkinkan anak-anak mencapai 

tingkat kemampuan belajar berbahasa Inggris pada 

level yang sangat baik dan pastinya dapat 

berkompetisi dengan anak-anak di negara lain. 

Dalam hal model yang akan digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Inggris, diharapkan 

hasilnya dapat berguna bagi kehidupan masa kini 

dan masa yang datang. Pemerintah dalam hal ini 

diharapkan terus mendorong sarana dan prasarana, 

seperti: penyediaan tenaga pendidik, buku 

pengajaran, strategi belajar-mengajar dan kegiatan 

belajar-mengajar yang memberikan rasa nyaman 

dan termotivasi. 
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Abstract 

 
The school as an educational institution constitutes one of the institutions responsible to the character building on children. 

The  teacher plays important role in building children’s characters.  The  teacher  is  the  factor  influencing  the  success  of  

the  learning  process.  This research was aimed at finding out  (1)  teacher’s role in character education, (2)  obstacles of 

character  education,  and  (3)  the  things  supporting  character  education.  This  research  was carried out in SDN Bergaslor 

02 and its subjects were the classroom teachers and the students of  grade  1  to  grade  6.  The  approach  that  I  took  was  

single  case  study  type  of  qualitative approach. The data collection was carried out through observation, semi-structured 

interview, and documentation.  The data analysis was carried out through content analysis.  Based on the research that I had 

carried out, I can draw three conclusions as follows:  (1) the teachers have played  their  roles  in  the  implementation  of  

character  education  in  SDN  Bergaslor  02  very well,  the character values built are religiosity, disciplinary, independence, 

creativity, mutual  

respect, hard work, cooperation, responsibility, self-confidence, honesty, and awareness; (2) obstacles  to  character  education  

are  that  some  students  did  not  fulfill  minimum  mastery standard, some students did not focus on learning, insufficient 

time allocation, more emphasis on  cognitive  aspects,  and  the  difficulty  to  develop  the  teaching  materials;   (3)  supporting 

factors  to character education are that the teachers understand about the character values and actively participated in the 

learning process as well as school culture development. 

 

Keywords: teachers’ roles, character education, civic education 
 

1. PENDAHULUAN 
Pembentukan  karakter  merupakan  salah  satu  

tujuan  pendidikan  nasional.  Pendidikan berperan  

penting  dalam  membentuk  karakter  seseorang.  

Hal  ini  mudah  dipahami  karena pendidikan  saat 

ini akan menentukan keberhasilan masa depan 

bangsa. Sekolah merupakan lembaga  formal  yang  

khusus  dibentuk  untuk  masyarakat  mencari  ilmu  

pendidikan. Meningkatkan  mutu  pendidikan  

menjadi  tanggung  jawab  semua  pihak  yang  

terlibat  dalam pendidikan. 

Guru memiliki peran sangat besar untuk 

pembentukan karakter anak. Peran guru tidak  

sekedar  sebagai  pengajar  semata,  pendidik  

akademis  tetapi  juga  merupakan  pendidik 

karakter,  moral  dan  budaya  bagi  siswanya  

(Daryanto & Darmiatun,  2013).  Peran  guru  hadir 

untuk  membantu  membangun  dan  

mengembangkan  karakter  siswa.  Peran  guru  

adalah menginternalisasikan  nilai-nilai  yang  

diintegrasikan  dalam  mata  pelajaran  di  sekolah. 

Sebelum  mampu  membentuk  karakter  siswa  guru  

harus  mempunyai  karakter  yang  baik. Seorang 

guru adalah orang  yang perkataan dan perbuatannya 

dipatuhi dan dianut itu sudah sepantasnya memiliki 

karakter sempurna dalam menjalani aktifitasnya. 

(Darmayanti, 2014). 

Penanaman  dan  pengembangan  pendidikan  

karakter  dapat  diintegrasikan  dalam pembelajaran 

pada setiap mata pelajaran. Menurut Udin S. 

Winataputra, (2008: 2) Pendidikan 

kewarganegaraan  (PKn)  merupakan  salah  satu  

misinya  sebagai  pendidikan  nilai.  Proses 

pendidikan nasional PKn pada dasarnya merupakan 

wahana pedagogis pembangunan watak atau  

karakter.  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  

sebagai  pendidikan  karakter  merupakan salah  satu  

misi  yang  harus  diemban  (Cholisin,  2011).  

Tujuan  pembelajaran  dalam  mata pelajaran  PKn  

harus  memuat  tentang  pendidikan  karakter.  

Perubahan  karakter  siswa merupakan usaha yang 

disengaja/direncanakan melalui proses.  

Menurut Tin Qomariyati, guru kelas IV SD 

Negeri Bergaslor 02,  bahwa  guru  di  SDN  

Bergaslor  02  belum  mendapat  sosialisasi  secara 

khusus, tetapi guru sudah melaksanakan pendidikan  

karakter yang diperoleh dari kelompok kerja guru 

(KKG). Pada KKG yang telah dilaksanakan guru 

diberikan materi tentang upaya mengembangkan  

pendidikan  karakter.  Guru  mempunyai  hambatan  

untuk  memilih  karakter yang tepat untuk 

ditanamkan pada setiap pembelajaran karena ada 

banyak nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan 

kepada siswa. Hasilnya siswapun belum semua 

memiliki nilai moral secara maksimal. 

Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  

“Integrasi  Pendidikan  Karakter  ke  dalam 

Pembelajaran  Kewarganegaraan  di  Sekolah  

Dasar”  oleh  Machful  Indra  Kurniawan didapatkan  

hasil penelitian yaitu (1) Nilai-nilai karakter yang 
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sesuai diintegrasikan ke dalam mata  pelajaran  PKn  

SD,  yaitu:  Peduli  sosial,  cerdas,  cinta  tanah  air,  

demokratis,  disiplin, jujur,  kerja  keras,  

menghargai  prestasi,  peduli  lingkungan,  rasa  

ingin  tahu,  semangat kebangsaan,  tanggung  

jawab,  dan  toleransi;  (2)  Pengintegrasian  nilai  

karakter  ke dalam perangkat pembelajaran PKn SD 

dilakukan dengan cara memahami substansi SK dan 

KD. 

Pada  Jurnal  Tadrib  dengan  judul  

“Implementasi  Pendidikan  Karakter  di  Sekolah”, 

penerapan  pendidikan  karakter  di  sekolah  

setidaknya  dapat  ditempuh  melalui  alternatif 

strategi  secara  terpadu.  Pertama,  

mengintegrasikan  konten  pendidikan  karakter  

yang  telah dirumuskan ke dalam seluruh mata 

pelajaran. Kedua, mengintegrasikan pendidikan 

karakter ke  dalam  kegiatan  sehari-hari  di  sekolah.  

Ketiga,  mengintegrasikan  pendidikan  karakter  ke 

dalam  kegiatan  yang  diprogramkan  atau  

direncanakan.  Keempat,  membangun  komunikasi 

kerjasama antarsekolah dengan orangtua siswa. 

 

2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

tipe studi kasus tunggal yang dilakukan di SDN  

Bergaslor  02  Kecamatan  Bergas.  Subjek  

penelitian  ini  yaitu  guru  dan  siswa  kelas  1 sampai  

kelas  6  SDN  Bergaslor  02  Kecamatan  Bergas.  

Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  

observasi,  wawancara  semi-terstruktur,  dan  

dokumentasi.  Teknik keabsahan data yang 

digunakan adalah uji kredibilitas model triangulasi 

sumber, pengecekan anggota  secara  formal,  dan  

kecukupan  referensi.  Analisis  data  dilakukan  

dengan menggunakan teknik analisis isi, yaitu: (1) 

melakukan analisis komponen antar domain, yaitu 

tingkat minat baca siswa, pengelolaan kelas, dan 

hasil belajar; (2) membuat gambar berupa pola 

untuk memvisualisasi hubungan antara tingkat 

minat baca siswa, pengelolaan kelas, dan hasil 

belajar; (3) menarik makna dari hubungan antara 

tingkat minat baca siswa, pengelolaan kelas,  dan  

hasil  belajar;  (4)  mencari  tema  universal  untuk  

menarik  kesimpulan  holistik tentang makna dari 

hubungan antara tingkat minat baca siswa, 

pengelolaan kelas, dan hasil belajar siswa. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
3.1 Peran Guru dalam Pelaksanaan 
Pendidikan Karakter  

Peran guru yang dilaksanakan di SDN 

Bergaslor 02 sudah baik. Guru mengerti apa yang 

dimaksud dengan pendidikan karakter. Guru sudah 

memahami nilai-nilai karakter apa yang akan  

dikembangkan.  Setelah  itu  guru  mempersiapkan  

rencana  pelaksanaan  pembelajaran yang memuat 

nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan. 

Berdasarkan peraturan menteri Pendidikan  

Nasional  nomor  41  tahun  2007  tentang  standar  

proses  yang  menyatakan perencanaan  proses  

pembelajaran  meliputi  silabus  dan  perencanaan  

pelaksanaan pembelajaran.  Rencana  Pelaksanaan  

Pembelajaran  (RPP) sangat  dibutuhkan  oleh  guru  

karena sebagai persiapan  guru  dan patokan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, membentuk 

kompetensi dan karakter siswa. Pada tahap 

perencanaan meliputi mempersiapkan silabus dan 

RPP.  Dalam  silabus  dan  RPP  harus  memuat  

nilai-nilai  karakter  yang  sesuai  dengan  materi 

agar mengefektifkan penanaman karakter pada 

proses pembelajaran. 

Dalam  implementasi  pendidikan  karakter  di  

sekolah,  RPP  berfungsi  untuk  mendorong setiap 

guru agar siap dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran, membentuk kompetensi dan karakter  

peserta  didik.  Mulyasa  (2011:  83)  menyatakan  

RPP  berkarakter  berfungsi  untuk mengefektifkan 

proses pembelajaran dan pembentukan karakter 

peserta didik sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Perencanaan  pembelajaran  di  SD  Negeri  

Bergaslor  02  menyiapkan/ mengembangkan  bahan  

ajar   yang  berwawasan  karakter.    Menyiapkan  

bahan ajar   dalam  implementasi  pendidikan  

karakter   melalui  PKn  juga  merupakan   bagian  

yang menentukan  tercapainya  tujuan  

pembelajaran.  Oemar  Hamalik  (2002: 139)  

menyatakan bahan pengajaran merupakan bagian 

penting dalam proses belajar mengajar berkaitan 

dengan tercapainya tujuan pembelajaran, serta 

menentukan kegiatan-kegiatan belajar mengajar. 

Oleh karena itu perencanaan bahan pengajaran perlu 

mendapat pertimbangan yang cermat. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam tahap perencanaan pelaksanaan 

pendidikan karakter meliputi mempersiapkan 

silabus, RPP dan bahan ajar. Membuat silabus dan  

RPP  harus  memuat  nilai-nilai  sikap  dan  perilaku  

agar  mengefektifkan  proses pembelajaran dan 

pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan 

apa yang direncanakan. Bahan pengajaran  perlu  

mendapat  pertimbangan  yang  cermat,   karena  

bagian penting dalam proses belajar mengajar 

berkaitan dengan tercapainya tujuan pembelajaran. 

Pada tahap proses pembelajaran SD Negeri 

Bergaslor 02 meliputi kegiatan pendahuluan, 

kegiatan  inti,  dan  kegiatan  penutup.  Pada  tahap-

tahap  tersebut  proses  pembelajaran  dapat 

merangsang  siswa  agar  pelaksanaan  pembelajaran  

di  kelas  siswa  menjadi  aktif  dan  timbul adanya  

interaksi.   Hal  ini  sejalan  dengan  Jurnal  Ilmiah  

CIVIS  oleh  Anton  Suwito, pengintegrasian  nilai-

nilai  pendidikan  karakter  di  setiap  teknik  

pembelajaran  mulai  dari pendahuluan, kegiatan 

inti, dan tahap penutup. 

Pada  kegiatan  pendahuluan  guru  membuka  

pembelajaran  dengan  berdoa  bersama.  Hal 

tersebut  menunjukkan  penanaman  nilai  karakter  
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religius  dan  disiplin.  Guru  berharap  siswa dapat  

membiasakan  dirinya  berdoa  terlebih  dahulu  

sebelum  memulai  kegiatan.  Setelah  itu guru  

mengecek  kehadiran  siswa.  Melalui  cek  

kehadiran  guru  dapat  melihat  bagaimana 

kedisiplinan  siswa.  Pada  kegiatan  inti  terdapat  

tiga  tahap  yaitu  eksplorasi,  elaborasi,  dan 

konfirmasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  peraturan  

menteri  pendidikan  nasional  nomor  41  tahun 2007 

tentang standar proses menyatakan pelaksanaan 

pembelajaran merupakan implementasi dari  RPP.  

Dalam  kegiatan  inti  meliputi  tiga  tahap  yaitu  

eksplorasi,  siswa  difasilitasi  untuk memperoleh  

pengetahuan  dan  keterampilan  dan  

mengembangkan  sikap  melalui  kegiatan 

pembelajaran  yang berpusat pada siswa; elaborasi, 

siswa diberi peluang untuk memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan serta sikap lebih 

lanjut melalui sumber-sumber dan kegiatankegiatan  

pembelajaran  lainnya  sehingga  pengetahuan,  

keterampilan,  dan  sikap  siswa  lebih luas dan 

dalam; konfirmasi, siswa memperoleh umpan balik 

atas kebenaran, kelayakan, atau keterimaan dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

diperoleh oleh siswa (Daryanto dan Darmiatun). 

 

3.2 Hambatan dalam Pelaksanaan 
Pendidikan Karakter 

Dalam  pelaksanaan  pendidikan  karakter  

melalui  mata  pelajaran  pendidikan 

kewarganegaraan  di  SDN  Bergaslor  02  guru  

mempunyai  hambatan  dalam  proses pembelajaran  

yaitu  siswa  kurang  memperhatikan,  daya  serap  

antar  siswa  berbeda,  mata pelajaran PKn lebih 

menekankan pada aspek kognitif daripada afektif, 

alokasi waktu sedikit, dan  sulit  untuk  

mengembangkan  bahan  ajar.  Menurut  Oemar  

Hamalik  (2002:  16), permasalahan dalam 

pembelajaran yang berkaitan dengan manusiawi 

antara lain guru kurang mampu atau kurang 

berminat, siswa kurang mampu mengikuti 

pembelajaran, siswa berbeda satu sama lain.  

Selain  itu  ada  yang  mengungkapkan  sulit  

untuk  mengembangkan  bahan  ajar.  Zubaedi 

(2011:  278)  berpendapat  peran  PKn  sebagai  

instrumen  pendidikan  karakter  belum  optimal 

karena  muatannya  lebih  menekankan   aspek  

kognitif.  Pengetahuan  mengenai  sejarah  dan 

sistem  politik  merupakan  capaian  belajar  kognitif.  

Penghargaan  terhadap  sistem  demokrasi dan  nilai-

nilai  kewarganegaraan  termasuk  capaian  belajar  

afektif,  yang  merupakan  tujuan penting pendidikan 

kewarganegaraan. Oleh karena itu, pendidikan 

kewarganegaraan jangan hanya berhenti pada 

pengembangan ranah intelektual. 

Permasalahan  lain  yang  dihadapi  adalah  

kurang  sarana  dan  prasarana.  Oemar  Hamalik 

(2002: 17) menyatakan permasalahan mengajar 

adalah pada instruksional dan institusional. Faktor  

institusional  misalnya  terbatas  pada  ruang  kelas,  

ruang  praktek  laboratorium,  dan sebagainya. 

Masalah instruksional terbatas kurangnnya alat 

peraga.  

Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  

dalam  implementasi  pendidikan  karakter melalui  

mata  pelajaran  PKn  akan  menemui  kendala.  

Kendala-kendala  tersebut  dapat manusiawi, 

instruksional, dan instusional. 

 

3.3 Hal yang Menunjang dalam 
Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter guru 

mengalami beberapa hambatan tetapi ada juga  hal  

yang  menunjang  pelaksanaan  pendidikan  karakter  

tersebut.  Hal  yang  menunjang pelaksanaan  

karakter  di  SDN  Bergaslor  02  guru  sudah  

memahami  nilai-nilai  karakter  dan berperan  aktif  

dalam  pembelajaran.  Guru  merupakan  faktor  

utama  berhasilnya  pendidikan karakter. Tanpa 

adanya peran guru yang baik pendidikan karakter 

sulit untuk dicapai. Guru mempunyai tanggung 

jawab mencetak generasi penerus yang mempunyai 

wawasan luas serta memiliki  karakter  yang  baik.  

Kultur  sekolah  pun  mendukung  pelaksanaan  

pendidikan karakter  di  SDN  Bergaslor  02.  

Daryanto  dan  Darmiatun  menyatakan  hal  yang  

terpenting adalah iklim atau budaya satuan 

pendidikan formal dan nonformal. Menciptakan 

suasana atau iklim satuan pendidikan formal dan 

nonformal yang berkarakter akan membantu 

transformasi pendidik,  siswa,  dan  tenaga  

kependidikan  menjadi  warga  satuan  pendidikan  

formal  dan nonformal  yang  berkarakter.  

Kebersihan  dan  kenyamanan  lingkungan  

berpengaruh  dalam iklim lingkungan sekolah. 

 

4. KESIMPULAN 
Guru memiliki peran dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter, baik secara langsung ataupun 

tidak langsung. Di dalam pembelajaran 

diaplikasikan melalui silabus dan RPP yang memuat 

nilai karakter bagi siswa. Beberapa nilai yang dapat 

diaplikasikan, di antaranya: nilai kedisiplinan, 

kepedulian sosial, sikap tenggang rasa, kepercayaan 

atau terkait dengan agama, dan pembelajaran sesuai 

dengan materi. Beberapa hambatan pelaksanaan 

pendidikan karakter, di antaranya: perhatian 

terhadap siswa belum dilakukan secara maksimal, 

kesulitan pengembangan bahan ajar secara 

mendalam terkait materi pendidikan karakter, dan 

terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang 

kelancaran dalam proses belajar dan mengajar. Hal 

yang menunjang pelaksanaan pendidikan karakter, 

di antaranya: pemahaman yang baik terhadap 

pendidikan karakter, kultur sekolah telah 

mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, 

kebersihan dan kenyamanan lingkungan merupakan 

salah satu penguat pelaksanaan pendidikan karakter. 
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