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KATA PENGANTAR

Konferensi Internasional Teknologi Pendidikan ini merupakan kegiatan yang
kedua setelah konferensi pertama yang dilakukan pada tahun 2009. Pada kegiatan ICETA
1, Pembicara utama yang berasal dari luar Indonesia adalah dari Malaysia (Universiti
Kebangsaan Malaysia) dan Brunai Darussalam (Universiti Brunei Darussalam).
Konferensi ICETA 2 menghadirkan 3 pembicara utama yang berasal dari luar Indonesia
yaitu Malaysia, Filipina dan Seameo Seamolec (Vietnam) sehingga diharapkan dapat
memberikan wawasan yang lebih luas dan lebih bervariasi kepada para peserta
konferensi.

Konferensi kedua ini diharapkan mencapai beberapa tujuan yaitu: 1) Membuka
peluang kesempatan bagi para akademisi, profesional, peneliti, dan praktisi pendidikan
dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu untuk berbagi ide-ide
cemerlangnya, pengetahuan, pengalaman, dan pelaksanaan profesionalisasi guru dalam
bidang pendidikan; 2) Melakukan refleksi dan evaluasi ulang terhadap berbagai upaya
nasional yang dilakukan Pemerintah dan seluruh komponen bangsa dalam mengatasi
berbagai masalah strategis pendidikan nasional  serta peran Perguruan Tinggi
Kependidikan dalam memberikan kontribusi terhadap berbagai upaya  tersebut; 3)
Mengkaji dan merumuskan pandangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
(LPTK) tentang penanganan masalah-masalah strategis yang dapat disumbangkan
kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan nasional
yang bermartabat melalui sistem pendidikan yang visioner,  handal, dan akuntabel; 4)
Menyegarkan dan memperkokoh kolegialitas antar LPTK sebagai wahana pengabdian
akademik dan/atau profesional dalam berbagai konteks pengabdian; 5) Membangun
kesepakatan dan merumuskan agenda kegiatan antar LPTK yang dapat dijadikan
pedoman bersama dalam mengembangkan berbagai kegiatan pendidikan, penelitian,
dan advokasi sosial-profesional dan 6) Membangun dan meningkatkan kompetensi para
akademisi, profesional, peneliti, guru, dan praktisi pendidikan, sehingga mutu
pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan. Prosiding ini terdiri dari beragam topik yang
saat ini menjadi perhatian dunia pendidikan yang kiranya memberi manfaat bagi
berbagai pihak.

Tim Editor
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APPLYING TECHNOLOGY FOR EDUCATIONAL REFORM

Yusufhadi Miarso
Professor Emeritus State University of Jakarta

Abstract: It is common to interpret term technology narrowly the as machine or
gadgets to be used for particular purposes, such as television, computer etc.
Whereas, technology should be seen widely as an overall process using resources
– including gadgets in some cases - for solving particular problems. Educational
reform is an overall changes in the whole systems by doing things differently. It
not just increasing the budgets, nor providing computers (as gadgets) to school.
Of course the overall changes require more budgets, more efforts etc. but not
just for doing the same better as it had been done before.  The problem is how to
apply those system’s process for fundamental changes in education.

Key word: technology, reform, system

Background
Reform in all aspect of life is currently getting a momentum. It is mainly triggered by

political reform which demanded democratization, such as the decentralization of almost all
public affairs to Districts and Municipalities, and the election of President of Indonesia directly
by the citizen. Reform is also influenced by universal values, such as conservation of life
environment and upholding of mankind’s basic right, which has to be adhered to.  However,
we must admit that many of the said reform are still in the discourse stage. Reform policies
had been formulated into several acts and laws, but the concrete implementations are such
that it is still being far from what is expected. I do think that this situation is based mainly of
the un-readiness or lack of competence of those within the bureaucracy as well as  the field
officials. In other word, it is because of lack of education and/or training.

Mansell and When edited a report submitted to the United Nations Commission on
Science and Technology (1998), which underline the importance of every nations for striving
toward the development of Knowledge Societies. It is a society whereas every citizen are
expected to participate actively in the development process, by first acquiring the basics
knowledge and be provided by the necessary information. They cites Lundvall’s opinion that
“the most fundamental resource in the modern economy is knowledge and, accordingly the
most important process of economic development is learning; learning is predominantly an
interactive and, therefore, a socially embodied process”. The basic knowledge is the product
of education and/or training. It implies that education and/or training is the main process in
producing significant human resources who will enable for economic development. Further I
would like to remind that learning is the ontological object of education, especially
educational technology.The message which is implicitly contains the meaning of the role of
education in the efforts for economic development does not receive enough attention from
the community and the government. The resounding demands in reformation lately are
mainly on the field of politics, economy and law. Seldom is heard a demand on reformation on
social matters, especially education. While education will decide the future of men,
community and nation of Indonesia. How good the political order, economy and law are, if not
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supported by people who are not imbued with personality, the order is of no use. The
personality itself forms an object of form of education, namely a human being with a
characteristic of belief, obedience, intelligent, skilled, socially sensitive and love his own
country.

The next question is “What type of education can result in such product?” In general
this question can be answered with: “Renewed or Reformed education”. Therefore I
appreciate any initiatives for educational reform. One of which is this seminar with a theme of
“Applying Technology for Educational Reform”.

Concept of Technology
Technology is commonly understood and or interpreted narrowly as machines or

gadgets to be used for particular purposes which are value-less. The common gadgets
nowadays are computers, LCD projectors, satellite, television, radio etc. It only has a value
when it is used appropriately, including appropriate content or software, appropriate source
of energy, and most important of all is the appropriateness of development by competence
and responsible person (including teachers).

Notable scientist and technologist such as Bacharuddin Jusuf Habibie, Iskandar
Alisyahbana, and Andi Hakim Nasution consider that technology is not just machine nor
gadget. Habibie clarify that the most important identity of any technology is its capability for
an added value (1982). Alisyahbana stipulated that technology is a knowledge about means; it
could be considered as the means for extending the human mind, senses, and body (1973).
Nasution said that the purpose of any technology is to improve the human situation, and any
proven science has the potential to be applied as technology (1985). Molenda differentiated
technology into hard and soft technology; the hard technology consists of the tools, the ICT
hardware. Soft technology consists of ideas and techniques, looking at problems in a scientific
and systematic manner (2005).

All technology are created by human for particular purposes, which is intended to
ease human efforts, improve the products, and economize time and available resources. It is
an imperative indicators for any community development: the less technology to be used or
created, the less develop the community is, and the more advance communities are those
who are using and creating more technologies. Technology is not separable with science; in
the field of agriculture, there are the agriculture technologies including the process of growing
and selecting seeds, tools for sowing the seeds, and assuring the products of the growth of
the seeds. And in the medical field there are technologies for processing the human
immunities, tools for knowing the heart-beats or the lung condition, and the treatment as the
product of the medical process.

I firmly believe that technologies are created based on a certain principles. Some of
the principles as I see it are as follows:

1. Our environment are always changing. Some of the changes are predictable, but mostly
are unpredictable. Therefore, we have to look forward for anticipation of the changes.

2. Our population is always growing who requires more resources, whereas, the natural
resources are becoming depleted. Therefore, alternatives means should found out for the
sustainability of human kind.

3. Technology is human creation. Therefore, human should not succumbed to or to be
dictated by technology.

4. Technology is embedded in any society based on the cultural development.
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It could be summarized that technology, any technology, should be interpreted first as

a process for solving particular problem with an added value; secondly the process might be
using and/or producing resources; and last but not least the process and the tools are part of
a nested system. Any process concerns with the “how to”  solve problem, although it should
be started on what are the problems, and why the problems are important enough to be
solved. The resources being used or produce are not just physical resources, such as gadgets,
but also and more important are human resource with mental tools such as concepts,
principles, theories and models. The nested system could be differentiated into micro, meso
and macro, or systems with sub-systems and sub-sub system. Each level of the system has
components or parts which are integrated.

Concept for the Education Reform
The ultimate aim of reform in general is essentially the creation of civil society, which

has the following characteristics :
a. Empowerment of the citizen and community in order to achieve an equilibrium between

them and the state.
b. The growth and development of social institutes in various forms  and magnitude which

bound together in an ethical values.
c. A moral life which honors human right; human should be treated as subject and not as an

object of development.
d. All members of the community are participating in the creation and maintenance of global

society which is inspired by the spirit of brotherhood
e. The growth and the prosperity of the sensitivity towards others and environments by

mutual respect, attention, cooperation and care.

In the field of education, the term reform may be interpreted as an effort to change
for improving a situation. This term is substituted often with the term of renewal, change,
improvement, restructure or development. All these terms contains the same meaning, to
carry out adjustment for the existing system. This scope is very flexible, since it can
interpreted with several indicators of actions. For instance it can be interpreted as : substitute
the old leader with a new who is more appropriate or aspirative; increase the budget for
activities, such as for education; increase the productivity of the institution; increase the
quality of the product or result, including the result of education; provide access to education
by building more schools etc.

According to Banathy (1991), what is meant by reformation is more often only a
action of “doing more of the same”. This effort is later increased by “doing more of the same,
but doing it better”, which forms an effort of increasing efficiency. These efforts are
categorized as reformation effort of the first wave. The second wave of efforts are  increasing
the effectiveness of schooling by rearranging its components and realligning the distribution
of responsibilities. While actually, what is necessary is to look at the total system and seek
new design of the whole system and to create a new system. This effort forms the third wave,
and the a better term used is : “transformation” (p.7-8). This opinion of Banathy agrees with
that of Reigeluth (1988) who’s opinion is in analogy with Toffler “the third wave of
civilization”. At the first wave which forms the agrarian society is known “one room
schoolhouse”. At the second wave, which forms the industrial society is known the system of
education as is known today. At the third wave, which is the information society, the
education system shall be designed again according to the demand of time.

The systemic paradigm according to Reigeluth (1994) is comprehensive. It recognizes
that a fundamental change in one aspect of a system requires fundamental changes in other
aspects in order for it to be successful. In education, it must pervade all levels of the system:
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classroom, building, district, community, state government and federal government (p. 3-4).
Banathy, in line with Reigeluth position, differentiated the current complex systems of
education into four levels. The first and primary systems level is the  learning experience level;
the second level is the instructional level which attend to the functions of educating students.
The system at the administrative level is the third, which implements decisions made at the
institutional level, and manages  resources that support the instructional level. At the
institutional level or fourth level, the society interfaces and interacts with administration of
schools. The four systems levels are to be characterized further by specifying their purpose,
their input and their output. (p.86-87).

I adapted the Banathy and Reigeluth position as shown the following table.

APPROACH

LEVELS

CONVENTIONAL

(Top-down approach)

REFORMATIVE

(Bottom-up approach)

National

(Educational System)

Deciding the rules, standards,
regulation to be observed and
done

Assuring the necessary acts,
guidelines  and budgets for
educational activities

Territory (Management
System) – Province,
District, and Municipality

Elaborating operational rules,
standards and guidance to be
implemented

Disseminating information,
designate educational
personnel and provision of
schools’ infrastructure

Institutional (School
System)

Implementing all guidance and
observing teachers and
students activities

Facilitating the availability of
resources required for learning
and instruction to happen

Learning experience
(Instructional System)

Students to response to all
tasks given by the teachers

Students actively involved in
inquiry and problem solving

Focus of policy

The effort of reformation/transformation of education, according to Banathy  must be carried
out firstly by deciding which priority will be taken in hand. In a community which follows the
national education system which is centralize the priority is usually put on the level of
institutional. The purpose of education in this level is to the enculturate, indoctrinate children
and youth. And the consequence upon the level of learning experience is directed toward
responding to instruction. This reform in reality is only “doing more of the same” (adding
school buildings, adding the number of teachers, adding the budgets, etc.). In the event that
the priority is on the administrative level the purpose is increasing the management of the
operational system of education. The consequence upon the school level is the assurance that
all guidance are implemented accordingly, which implied at the learning experience level
students are expected to passing courses, earning grades, and advancement to next grade.
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When priority is given to the learning experience level, the purpose is mastery of

learning skills by the students, and progress toward becoming an individually and socially
competent person. The implication of this priority upon the purpose of the institutional level
is facilitating the availability of resources in support of learning-experience level, at the
territory level  dissemination of  information, designation educational personnel and provision
of schools’ infrastructure. At the national level, the policy should be flexible enough that will
enable each territory to further develop the adjustment of the acts and rules with local
conditions.

The Application of Educational Technology
Based from the previous discussion on the concept of technology, it could be summed

up that educational technology, in line with other applied technology, is a process for solving
particular educational problem by using and/or creating resources, which altogether as part of
a nested systems. The particular educational problem is essentially about learning, and more
specifically how to learn. According to  Snelbecker learning itself is the domain of psychology,
whereas what to be learn and why learning it, is in the boundary of curriculum. The growth of
science on how to learn is named Instructional Science or Instructional Technology (1974). The
problems on learning to be solved are how to provide learning more attractive, effective,
efficient, and productive, how to cater for the differences of learner characteristics, condition
and  learning needs, how to extend the learning services, how to organize learning within the
changing environment and the development of science and technology, how to evaluate the
result of learning, and how to managed all of those activities for solving learning problems.

The resources are to include human, environment, man-made mental resources
(theory, concept, principle, strategy, technique etc.) and physical resources (books, writing
board, computer and its peripherals, television with its programs, satellite with its capability
of information dissemination etc.). As for the nested system, Senge indicates that it consist of
four parts: classroom, school, community, and the world at large (2000). I tend to adapt it by
inserting local community and national society before the world at large.

Educational technology has grown as a theory as well as a practice in response to the
growing demands in education which could not be met by the traditional means. There are
internal problems in education such as the problem of educational access, the problem of
equity and the problem of quality. Whereas the available resources are limited, and the time
is restricted. There are also a number of external problems which influence education. One of
the problem is the technological development which is influencing all aspects of our life. The
most influencing technological development nowadays is the development of information and
communication technology.

Educational technology is defined as study and ethical practice for facilitating learning
and improving performance through the creation, utilization and management of process and
resource. (AECT,2004). This definition is an update version of the previous one which says that
it is theory and practice in designing, developing, utilizing, managing and evaluating process
and resources for learning. The philosophy of it is to enable learners to develop her/his
potentials  optimally by developing and using systematically all kind of processes and
resources, in harmony of the environment. The fundamental concept of educational
technology is to enable learners to learn optimally by the development and utilization of
various learning resources that is suitable with their conditions and environments. This
concept entails the new challenges posed by a rapidly changing world. These challenges
according to The International Commission on Education for the Twenty-first Century (1996)
requires the development of the four pillars of the foundations of education to meet the
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requirement of learning throughout life. Those pillars are: learning to be, learning to  know,
learning to do, and learning to live together in harmony.

The contribution of educational technology in solving the said learning problems
could be categorized into five mainstreams: 1) the development of concept, principles,
theories, models etc. based on empirical evidence and praxis; 2) the preparation of
competence professionals for the creation, utilization and management of process and
resource ; 3) the development of innovative instructional systems; 4) the enhancement of
learning through the application of information and communication  technology; and 5) the
improvement of performance for increasing human productivity.

The development on the first category is becoming more and more integrated into the
educational system. The concept of instruction and instructional process, the learning
environment, the development of learner competence, the open system, the learning
resource and many others are now included in the Act of Educational System of 2003 No. 20
and the Government Regulation of 2005 No. 19 on Educational Standard. The most important
contribution in the second category is the education of Educational Technologist at the
bachelor, master and doctoral levels in a number of universities and higher education
institutions. The third category is essentially a contribution of educational technology to
educational reform by finding alternative solution such as open educational system,
homeschooling, educational packages, and the most important thing in the approach of
student centered learning with different strategies of active and creative learning. The fourth
category is better understood as an effort to add another resource as a component to the
existing educational system, which affect the other components such as the form of
interaction between the learners, the instructors and the environment. And the fifth category
is directed mainly toward increasing the capability of human resources who are already in the
job market or work forces. Of course these five categories could not be separated exclusively;
there are some overlaps between it.

Historically, the earlier application of educational technology in education is indeed
sprung from the problem of schooling or formal education through the use of communication
technology (radio and tyelevision). Currently the development had happened at the education
system level with focus on all kinds of education (formal, nonformal and informal) at all levels
of schooling as indicated by Banathy. The example is the instutionalization of the Open Junior
Highschool (SMP Terbuka) and the Open University. At the administrative level there was the
decision for the school based management (MBS), the development of institutional
curriculum (KTSP), and the community based schooling approach through the formation of
school committee. At the institutional level there was the application of instructional design
and development models.  At the instructional decision and learning experience levels the
most notable indicators are the application of instructional strategies which assure active,
inspirative, creative, effective, joyful, participative, attractive, interactive and motivative
instruction (PAIKEM & PAIMO), although the application is still sporadic, and it is depended
mostly on individual school or teacher initiatives.

Considering the magnitude of the learning problems to be solved, and the limited
capability in solving it, it is recommended that priority areas  be decided. Once the priority has
been decided, the implementation is to be done in phases. The phasing is applied to coverage,
audience and subject contents. As far as coverage is concern, the early stage is to be
implemented in the area where necessary infrastructure is available. These earlier activities
are to be considered also as an action  research aiming at the development of a variety of
instructional system models. This phasing will require a long term policy commitment as well
as commitment from all educational technologists.
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In conclusion there is a number of opportunity and challenge for the application of

educational technology into the educational system. I strongly recommend for those who are
at the instructional system’s level is to apply the PAIKEM & PAIMO strategies with all of the
inherent implications. For those who are at the administrative or institutional level
(headmaster and school committee) is to facilitate the availability of learning resources to be
used in the instructional process. And for those who are at the educational management level
is to create an atmosphere that will enable schools and all educational personnel to innovate.
And I think all of us expect that the bureaucrats at the national level will decide a clear cut
policy of educational reform with all of the consequences.
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Introduction

“Young learners today are not growing up at the foot of the family radio or spend
a good portion of their childhood glued to the television while Sesame Street and
Mr. Rogers disseminated information in a constant stream as did previous
generations. Rather, this generation of young learners continues to spend many
out-of-school hours in a digital world composed of cell phones, MP3 players,
computers and video gaming. This very simple beginning is changing the horizon
of learning” (Jackson & Crawford).

Educators are faced with the challenge of adapting their teaching styles to accommodate a
new generation of digital learners. These digital learners, who are now entering colleges and
universities, have learning expectations, styles, and needs different from past students. The
question is: how to adapt teaching strategies to accommodate the digital learners, in light of
their preferences for digital literacy, experiential learning, interactivity, and immediacy? (Skiba
& Barton, 2006).  Today’s digital kids thinks of information and communication technology
(ICT) as somethings  akin to oxygen:  they expect it, it’s what they breathe, and it’s how they
live (Brown). They use ICT to meet, play, date and learn. It’s an intergral part of their social
life; it’s how they acknowledge each other and form their personal identities. Furthermore,
ICT to some degree has been supporting their learning activities since their first Web search
and surf years ago (Brown).

Brown describes the dimensional shifts of the digital learners. The first dimensional
shift encompasses the envolving nature of literacy, which today involves not only text but also
image and screen literacy. The ability to comprehed multimedia text and to feel comfortable
with new, multimedia genres is decidedly nontrivial. Digital students have developed their
own vernacular, a screen language for their digital culture. The ability to communicate and
express oneself with image (still and moving), sound and other media is a crucial aspect of the
new literacy. Beyond this, information navigation is perhaps the key component of literacy in
the digital age.  Web-smart kids hone their judgment skills through experience and
triangulation as they surf the sheer scope and variety of resources the web presents, the
magnitude of which largely befuddles the adult unfamiliar with digital technology.
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The next dimension shift learning from an authority-based learning. Young learnes are

constantly discovering new things as they browse through emergent digital libraries and other
web resources. Indeed, web surfing fuses learning and entertainment, creating infotainment.
The third shift, pertaining to reasoning, connects to discovery-based learning in an extremely
important way. Classically, reasoning is linked with digital media seem to focus more on the
concrete, suggesting a form of bricolage − a concept having to do with one’s abilities to find
something (perhaps a tool, some open source code, image, music, text) that can be used or
transformed to build something new. Enormously popular “mass-ups,” where music from
various internet sites is mixed together to create digital hybrids, is a prime example of this
phenomenon. The final dimensional shift has to do with a bias to action to try new things
without reading the manual or taking a course. This tendency shift the focus to learning in situ
with and from each other. Learning becomes situated in action; it becomes as much social as
cognitive. It’s concrete rather than abstract, and it becomes intertwined  with judgment and
explanation.

Challenges

The year 2002 marked an important turning point in the history of information and
communication technologies in which the total number mobile phone subscribers overtook
the number of fixed line phones on a global scale (Margaret, 2005).  Moreover, with then
advent of personalized and always on communications, the impact of technology on the socio-
economic landscape is becoming more and more significant. The widespread use of mobile
phones has affected the way in which humans learn, interact and socialize. Yet, we are only
witnessing the early beginnings of this social transformation.

Based on initial findings from a study of uses and ownership of mobile phones among
learners at Open University Malaysia (OUM).  About 90% of the students owned mobile
phones (OUM 2004). The use of SMS messaging has grown at a phenomenal rate. In 2003,
6.16 billion text message transactions were made by mobile phone subscribes in Malaysia. In
2003, 11 millions of the population owned mobile phones. Mobile phone has become a
gadget that teens use to define their personal space in relationship to friends and parents.
Teens struggling between independence and dependence on parents may not always
appreaciate parent’s  attempts to be part of their social space. Young people have acted as
developers and pioneers of SMS culture. Text messaging may be one of the strategies for
teenagers to present their more courageous selves.

The development of mobile wireless technologies has generated a considerable
amount of excitement among practitioners and academics because it results in shifting the
academic enviroment from traditional settings to mobile learning (m-learning). Increasing
number of institutions of higher education offer course using mobile wireless technologies as
alternative teaching and learning tools. The nature of learning is closely linked to the concept
of mobility. Learning is mobile in terms of space, for example, it happens at the workplace, at
home, and at places of leisure; it is mobile between different areas of life; it may relate to
work demands, self improvement or leisure; and it is mobile with respect to time; it happens
at different times during the day, on working days or on weekends.

Mobile technologies offer learning experiences which can effectively engage and
educate contemporary learners and which are often markedly different from those afforded
by conventional desktop computers. Well suited to engaging learners in individualized
learning experiences and to giving them increased ownership over their own work.
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Despite the significant potential of mobile technologies to be used as powerful

learning tools in higher education, their current use appears to be predominantly within a
didactic, teacher-centered paradigm, rather than a more constructivist enviroment. It can be
argued that the current use of mobile devices in higher education is pedagogically regressive.
Their adoption is following a typical pattern where educators revert to old pedagogies as they
come to terms with the capabilities of new technologies, referred to by Mioduser, Nachmias,
Oren and Lahav (1999) as “...one stop forward for the technology, two steps backward for the
pedagogy.” Patten, Arnedillo, Sanchez and Tangney (2006) argued that the benefits of mobile
learning can be gained through collaborative, contextual, constructionist and constructivist
learning enviroments. Authentic learning enviroments in higher education typically involve
these characteristics (Herrington & Herrington, 2006).

A New Knowledge Architecture

According to Brown, we are witnessing a profound blurring of the classical boundaries
separating teaching, learning, research, administration, communication, media, and play, all
brought about by new technologies. For today’s students, ICT is not so much a tool as it is a
way of life. It’s deeply embedded in all aspects of their lives: living and learning are
interwoven, and, likewise, they expect their institutional environment to present a seamless
web connecting the academic, social, and administrative uses of computing. A framework, or
architecture, that unifies these traditionally separate infospheres to produce a new form of a
learning ecology – an active place where the virtual and the physical seamlessly and
synergistically coexist – is necessary.

Today’s generation of digital students communicates in a language that many
academics don’t yet understand. It’s an ever-evolving language of interpretation and
expression, an interactive approach to learning, creating and responding to information
through a complex montage of images, sound, and communication. Students are pushing
learning into a new dimension. It’s a mistake to continue to try to teach them in time-worn
ways. Their choices of communication need to be diversified to include, for example, visual
interpretations of texts and historical figures or soundtracks for poetry. Students can take
advantage of the enormous resources of the Web, transforming what they find there by using
digital technologies to create something new and expressive. The potential to invigorate
investigation in the humanities with this approach is clear.

A change in the basic vehicle used for learning today, from archetypical courses,
lectures, and textbooks to various interactive, electronically portable media could be a mode
for enhancing our education system.    Future classroom envisions entertainment-quality,
web-based modules that use animation, voice and video clips, caption, and text, all combined
in accurate, well organized, pedagogically solid productions. A powerful implication of
converting entire courses into modules is that students would not necessarily have to be on
campus to complete them. Large introductory courses taught at the undergraduate level offer
ripe possibilities for moving toward this new architecture.

More advanced and specialized courses could also be converted, although some level
of face-to-face contact is certainly necessary to master such material. Indeed, several
institutions and NASA recently announced a partnership to produce highly interactive learning
modules to teach aerospace engineering. In some of the modules, students will wear virtual
glasses that would allow them to see aerospace systems and mechanics, along with animated
reproductions of their professor and other students. Such environments are beginning to
acknowledge to interactive and social basis of learning and are finding ways to achieve a
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balance between discovery and reflection in situ. But, as impressive as this sounds, we must
facilitate off-campus student to construct their own understanding of these multimedia
lectures through some form of social interaction. To this effect, off-campus virtual discussion
groups can be created. We must also find ways to support the emergent aspects of learning
that come from witnessing not just a wide range of courses, but also from experiencing a wide
range of communities of scholars and practices.

Graduate education today immerses students deeply into their chosen community of
practice. Its nature is highly intensive and interpersonal and, thus, calls for more on-campus
contact than a typical undergraduate course of study. This is entirely appropriate in light of
the social nature of learning. Nevertheless, we can better leverage the resources harbored in
the well established learning communities throughout higher education by rethinking their
architecture.

Research universities of the 21st century should support the development of graduate
education that focuses on problems rather than disciplines. The roots of problems are almost
inevitably found in the space between disciplines. In-depth explorations at the intersection of
disciplines, where ideas collide, will lead to new methods and new concepts to help move
knowledge forward. A typical graduate student could be mentored by two or three faculty
members, each form a different disciplines, who, together, would advise the student on how
to pursue the problem to its root. The student then becomes the boundary object between
the disciplines, increasing both the professors’ and his or her understanding of the space
there.

Ubiquitous Computing Environment

Ubiquitous computing aims to “enhance computer use by making many computers available
throughout the physical environment, but them effectively invisible to the user”. From the
proliferation mobile telephones, to the widespread acceptance of personal digital assistants
(PDAs) and the tendency to replace desktop machines with portable laptop computers, users
are increasingly starting to own and/or interact with a number of computing devices, a
primary characteristic of which being that they are mobile. As these devices increasingly more
powerful; users are starting to carry with them mobile processing environments of respectful
computing ability.
In addition to the convenience of the wireless computer, there are also economic benefits.
The cost of mobile wireless computers and services has come down dramatically and mobile
wireless phones benefits identified:

 Providing students with freedom of location and time;
 Increasing speed in teaching and learning;
 Enabling one-to-one learning based on individual educational histories test results;

and
 Allowing teachers to keep up the new educational subjects for future education.

Mobile wireless phones provide professors and students with much better communication
opportunities than other mobile wireless devices.

Theoretical Framework

According to theoretical framework of cultural studies of technology, technologies emerge out
of processes of choice and flexibility, or the different meanings that various relevant social
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groups hold (Bijker, 1992).  Rather than mere physical objects, technologies can be seen as a
socially construed part of human action and information production (Bijker, Hughes & Pinch,
1987).  Technology and its impacts are construed and defined culturally – technologies do not
speak for themselves or have impact outside of people’s interpretations. The perception of
technology as a social construction refers here to the interpretations and meanings produced
in social interaction between people: the ways in which mobile technology is seen and
observed subjectively and the meaning that is given to these observations.

The Internet and other technologies honor multiple forms of intelligence – abstract,
textual, visual, musical, social, or kinestatic.   They present tremendous opportunities to
design new learning environments that enhance the natural ways that individual learns.
Literacy in the 21st century has expanded from an emphasis on comprehending page text and
listening to lectures to include a wider, more encompassing tool set, requiring more activity-
based competencies. Though previously didactic learning was the mainstay in the classroom,
it has since been recognized that other learning styles maybe more suited to the online
learning experiences and that the expansion of learning may begin early on.

Prensky (2001) claims that “digital natives” having had exposure to technology from
an early age, now may have brains that are wired differently.  In his claim, information is
processed in a random access manner, rather than linear, yielding to a simple “stepping
stone” effect in lieu of the winding “side walk model” of thinking.  Though in either case, this
is still considered logical thinking.  Youth have now added robust multi-tasking to their
learning skill set. In support of this adaptation, a 2003 survey of 1,065 US parents requesting
information concerning computer usage found that computer usage generally began in the
parent’s lap by age two and by age three, children could control the mouse, load a CD, and
turn on the computer (Calvert et al., 2005).  This suggests that students are learning to
incorporate digital tools about the time they are acquiring and incorporating language and
verbal skills yielding the incorporation of these skills early on (Brown).

Beyond comprehending text and early computer skills, learners must be competent in
image and screen navigation in order to perform as fully literate (Brown, 2000). Twenty-first
century literacy demands the ability to use technology, including visuals and audio segments
to enhance personal learning and to communicate more effectively with others (Looney,
2005). Computers, DVD players, cell phones, game consoles, and iPODs (Apple Computer) are
now the norm in students’ pre-and post-school day activities video game world.

The US National Research Council found in a two-year study that youths require a
level of control over their learning in order to make needed transfers of information (Huffaker
& Calvert, 2003).  Similar to researching on the Web, students would prefer to follow multi-
topics in multi-logical directions much like brainstorming techniques and lateral thinking
introduced by Edward DeBono (1997)(http://www.edwdebono.com/debono/lateral.htm)
rather than being fed a constant unidirectional message.

The new science of learning recognizes the importance of allowing children to take
control of their own learning experiences.  The term “active learning” describes the learner
taking an active role in the learning process, “metacognition” is defined as the student
monitors and regulates their own learning, and “transfer of knowledge” as learners apply
information learned to multiple settings and tasks, are now a part of the educational
nomenclature. Digital gaming may bring all of these elements into play (Gee, 2005).

Calvert et al. (2005) suggest that when young children spent time with the computer,
it most often involved game play.  Though “digital immigrants” may profess gaming to be a
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waste of time, Gee (2005) demonstrates that good games contain multiple elements of
current learning theory.  Good games provide players with stimuli and allow responses,
positively reinforcing players and providing motivation for repeated response. This is
indicative of behaviorism and operant conditioning.

Research into areas such as internal locus of control, problem solving strategies, visual
and divided attention, and spatial abilities demonstrates the impact of action video gaming on
cognitive abilities. Blumberg and Sokol (2004) found that older children and children who
described themselves as frequent video game players tended to rely more heavily in on
internal strategies such as reading instructions or trial and error than external strategies such
as asking for help or watching someone else play when learning a new game than did younger
children and those that did not play video games. The most frequently used internal strategy
was trial and error, thereby driving a strong need for logical and intuitive interface designs for
good programs.

Greenfield et al. (1994) indicate that strategies employed by video game players may
transfer to other areas that require split attention. Green and Bavelier (2003) provide
evidence that  action –game training led to greater performance improvement in visual
attention to multiple fields which switch rapidly, leading to detectable effects on new tasks
within a short time period.

Though when students are assessed for both static and dynamic spatial ability, gaming
led to significant improvement in dynamic spatial skills in specific subjects. To cap off these
findings, Crawford (2006) notes that there is a tendency for positive multi-tasking ability
differences in those that do not; suggesting that those who complete online courses have a
higher level ability. Dickey (2005) found that in the evolution of video game development,
programs have moved from a player outside the game to a player inside the game format.
Though online gaming communities have broadened access to this engaging, construct, the
educational community has yet to embrace it on a wide scale.

The North CENTRAL Regional Educational Laboratory (NCREL) described online reading
comprehension as utilizing a different skill set compared to a traditional print comprehension.
Though traditional  comprehension encompasses the ability to locate and filter materials, and
share the findings, online  reading comprehension has added to these skill sets the ability to
navigate through systems, to evaluate, to synthesize information and then to communicate
findings in  new formats (Leu et al., 2005)

Added to online comprehension ability, recent cognitive research notes a new
understanding of the way memory functions. Multiple studies, such as Mayer and Moreno’s
(1998) investigation on split-attention, demonstrates that memory has both a visual and
auditory components. In this particular study, findings indicated that multimedia
presentations with both visual and auditory components can improve retention.

A new type of literacy relying less on text, but requiring integration of images in the
form of both graphics and video will be necessary for students to communicate effectively.
Literacy no longer  encompasses only what is taken in from presented material, but also
concludes the production of materials, such as the products yielded through Bloom’s
Synthesis Level (http://www.center.k12.mo.us/edtech/blooms/synthesis.htm).  Written
English language has evolved into two completely competing genres, the formal language of
business and school, and the abbreviated and initialized version utilized in text messaging and
other digital formats.
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Educators have acknowledged the  optimal time for learning content maybe an

internal process tied to individual development. Giving students a choice in how and when
they learn content should also be considered within their curriculum. Information synthesis
from multiple sources is required with long been valued at the graduate study level, the sheer
volume of new information (http;lps.k12.co.us/schools/araphoe/fisch/didi
yoknow/didyouknow.ppt#260) produced daily requires acquisition at a very early age.

Digital Learners

The digital learners have unique characteristics that differentiate these students from other
generations. These unique characteristics are challenging the traditional classroom teaching
structure, and faculty are realizing that traditional classroom teaching is no longer effective
with these students. As Prensky (2001) stated, "Our students have changed radically. Today’s
students are no longer the people our educational system was designed to teach" (p.1).

Several authors (Brown, 2000; Frand, 2000; Howe & Strauss, 2000; Merritt, 2002;
Oblinger, 2003; Tapscott, 1998) have written on the characteristics of the digital learners.
Tapscott (1998) described the digital learners member as an assertive, self-reliant, curious
person who is enmeshed in an interactive culture that centers around 10 board themes. These
themes include:

 Fierce independence: Their sense of autonomy derives from their experiences of
being an active information seeker and creator of information and knowledge.

 Emotional and intellectual openness: The N-Geners value the openness of the online
environment, like anonymity, and communicate through numerous tools.

 Inclusion: They view the world in a global context and move toward greater inclusion
of diversity.

 Free expression and strong views: With access to knowledge resources at their
fingertips, the N-Geners are assertive and confident.

 Innovation: This group is constantly trying to push the technology to its next level and
figure out how to create a better world.

 Preoccupation with maturity: Armed with knowledge, they strive to be more mature
than their predecessors.

 Investigations: Curiosity, discovery, and exploration are key for this generation.
 Immediacy: This generation views the world as 24 –7 and demands real time and fast

processing.
 Sensitivity to corporate interest: Consumer savvy, these customers like customization

and want to have options and to try before they buy.
 Authentication and trust: Net savvy individuals, they know the need to verify and

check resources and authenticate people.

Howe and Strauss (2000) described additional characteristics such as their fascination
with new technologies, their need for group activity, their emphasis on extracurricular
activities, and their focus on grades.  The digital learners think being smart is cool. They are
close to their parents and are one of the most ethnically and racially diverse group of students
in academia. Given these characteristics, it is obvious that this generation demands a new
learning paradigm. The traditional teaching paradigm, prevalent in higher education for many
years, focused on the role of instructor as the "sage on the stage" who disseminated
knowledge through lectures and PowerPoint slides. Brown (2000) refers to it as the
authoritarian, lecture-based model of education. This traditional teaching emphasized the
acquisition of facts or, as Oblinger (2005) noted, content-focused learning. Faculty from
previous generations were text-based; focused on logical sequencing of knowledge;
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emphasized memorization, repetition, and recall; believed "one size fit all"; and saw the
teacher as master and commander (Brown, 2005). As you will see in the next section, the
digital learners requires a learner-centered model of education with a shift from the
traditional teaching paradigm to a constructivist learning paradigm (Brown, 2005). Digital
learners focus on understanding, constructing knowledge using discovery methods, and active
engagement; want tailored and option rich learning; and view the teacher as expert and
mentor (Brown, 2005).

Digital Learner Characteristics and Teaching Adaptation Examples

Digital learner characteristics include digital literacy, experiential and engaging learning,
interactivity and collaboration, and immediacy and connectivity. To illustrate the implications
of the paradigm shift described above to these new ways of knowing, the following section
will highlight major characteristics of the digital learners related to these characteristics and
describe how lecturers might adapt their teaching to accommodate the learning needs of the
digital learners.

Digital Literacy

The digital learner grew up and is comfortable in a digital world. Action and what the
technology enables them to do is more important than the particular technology (Oblinger &
Oblinger, 2005). As a part of this digital literacy, Net geners are both information and
multimedia literate (Brown, 2000). They have the ability to read visual images and have visual
spatial skills (Howe and Strauss, 2000). As Oblinger and Oblinger stated, "They are more
comfortable in image-rich environments than with text." This is best illustrated in the situation
described by Oblinger (2005) in which a student in a lecture realizes that he does not
understand the teacher’s lecture, and even the PowerPoint (text) slides provide no new
insights. This student, using his wireless laptop, canvasses other students in the class via text
messaging and IM (instant messaging) and discovers they too do not understand the lecture.
To solve this problem, the student googles the concept, finds a URL with simulations that
better explain the concept, and immediately transits this URL to others in the class. It is
important to remember that the digital learners seeks immediate information and knowledge
not by finding it in a textbook, but by connecting to the Internet.

Digital Literacy Examples

In order to teach digital learners effectively, wired classrooms are a must. Since they don’t
respond to lecture format, it is important to take advantage of their multi-tasking ability by
posting course notes with relevant web links so that students can explore relevant resources
and become engaged with the content. It is especially important to direct students to
discipline-specific databases such as CINAHL, MEDLINE, or Web of Science rather than relying
solely on Internet search engines. In nursing education, it is particularly important for
students to learn how to use handheld devices, such as PDAs, to facilitate evidence retrieval at
the point of care. Incorporating technologies that facilitate the nurse’s role as a knowledge
worker will not only engage Net geners, but may help transform the nursing profession as
well.

To meet the needs of students, think about developing a web page for each course.
The web component can contain class materials, notes, slides, a webliography, and other
pertinent multimedia. This is not only important to the net geners but also to nontraditional
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learners who appreciate the flexibility of finding class materials while perhaps living off
campus. One may also want to consider having a blended course with some face-to-face time
and some web-based interactions; this is particularly relevant for the nontraditional student.
What is important is that the web-based component needs to be interactive and engaging not
just a static web page dispensing content. The digital learners lives in a mobile world which
facilitates their multitasking nature. Think about podcasting some important lectures so that
students can listen to these lectures on their iPods or other MP3 devices.

Experiential and Engaging

Digital learners want to construct their knowledge. They have a bias towards action (Brown,
2000) or as Oblinger and Oblinger (2005) described it − they are first person learners. They
want to immediately engage in the process. Discovery learning (Brown, 2000) builds upon
their characteristics of fierce independence and investigative nature (Tapscott, 1998). Digital
learners learners like to express their views and incorporate their experiences into their
learning (Tapscott, 1998). Learning is not done in isolation and they learn by doing. According
to Frand (2000), this is the Nintendo Generation and "the key to winning Nintendo is the
persistent trial and error to discover the hidden doors" (p.17). Brown referred to the learners
as digital bricoleurs. He noted that this generation collects bits of information, objects, or
tools to create something new. Visualizations, simulations, case analyses, and other methods
of participatory learning such as fieldwork are all part of the learning repertoire.

Experiential and Engaging Examples

The use of simulation technologies will help engage learners in a process that provides the
interaction they desire with the feedback they need in real-time situations. Through the
design of pertinent scenarios, faculty can direct learning in a way that facilitates student
understanding of subtle changes that occur in patient care. This may help prepare digital
learners for the transition to the work force as new nurses by nature "tend not to focus on
individual client needs" and "may be unaware of relevant cues in changing client situations"
(Ferguson & Day, 2004, p. 490). Blogging is another method that allows students to interact
and become engaged in the course. In short, a blog is a web-log which allows students to
contribute to and comment on the blog entries. Learners can research their information and
provide their reflections on their learning through the blog (Skiba, 2005).

Another example is that of an interactive, engaging web environment that allows
learners to interact with the instructor, other learners, or with the content. One example of
having learners interacting with content is the use of a dynamic web page, such as the
National League for Nursing chapters in a ‘Living Book.’ As learners work their way through
the chapters of this electronic book, they are directed to web sites to find information and
respond to questions. In one of our classes, we assign learners a chapter in this book to learn
about the digital learners.

Interactivity and Collaboration

Learning is a social activity (Tapscott, 1998), and as such should be engaging and interactive.
Interactivity can occur with students, faculty, other professionals such as experts in the field,
and with the content itself. Digital learners gravitate toward group work (Howe & Strauss,
2000). Net learners do best when they construct their knowledge (Brown, 2000; Oblinger &
Oblinger, 2005; Tapscott, 1998). "The TTT (talk, text, test) approach" (Oblinger & Oblinger, p.
2.13) is not valued by the digital learners. TTT represents the traditional teaching paradigm of
lecturing, asking students to read text, and giving a test to insure they have recall and
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acquisition of facts. Rather the digital learners prefers to work in teams and participate in peer
interactions. According to Crittenden (2002), the wired generation is more social and inclined
to participate in learning activities that promote social interactions. Social interactions
reinforce their use of IM, blogging, gaming, and their large global network. As Oblinger and
Oblinger point out, interaction is a key element of learning. If classroom or online teaching
does not provide opportunities for interactions, the digital learners will not come to class.

Interactivity and Collaboration Examples

The interactivity and collaboration desires of the digital learners allow for the implementation
of creative teaching strategies in the area of collaborative learning. While previous
generations have consistently rallied against the concept of "group work," Net geners
embrace collaborative learning in both face-to-face and virtual venues. Think about the
incorporation of chat rooms and web-based collaborative learning centers that allow students
to share a common workspace with group members by using white boards and document
sharing. For example, at the University of Colorado at Denver and Health Sciences Center,
informatics specialty students interact with each other in a web environment (I-Collaboratory)
that allows collaborative workspace. Learners can co-edit documents and interact using chat
rooms, audio, or video conferencing (Skiba, Barton, Howard, Fields, & McCullar, 2004). In the
I-Collaboratory, students can designate space to work with each other. They can store
documents and schedule synchronous meetings over the Internet. The collaboratory concept
facilitates collaboration and sharing while requiring learners to be active participants in the
learning process.

In the classroom, the use of Clickers or interactive response devices is another
example of fostering interaction within a lecture hall environment. The faculty member can
create higher interactive learning experiences by asking learners to use these devices to select
responses to questions, thus interacting with the content. Responses are then automatically
displayed for all in the class to see.

Once responses are displayed, faculty can ask learners to talk with each other as to
why they choose their particular response. Then the class can select responses again and the
new results can be displayed. Use of these devices engages the students in the content,
promotes interactivity with colleagues, and takes advantage of teachable moments in the
classroom. Another example of interactive and collaborative learning is the increasing use of
wikis by the Digital learners learners. According to Wikipedia (March 15, 2005), "A wiki is a
website that allows users to add content, as on an Internet forum, but also allows anyone to
edit the content. It also refers to the collaborative software used to create such a website."
According to Skiba (March/April 2005), "The defining characteristics of a wiki are: social
software that allows the ability to edit and add to a wiki document with relative ease; a
simplified hypertext markup language for creating documents; and open editing philosophy in
which the community can edit and add to the document" (p. 120). For digital learners, the
notion of collaboratively constructing knowledge within a social community is very appealing.

Immediacy, Connectivity and Communications

As Frand puts it, the digital learners has little tolerance of delays. They live in a 24 x 7 x 365
world. They expect instant access and instant responses. Email is "so yesterday" when you can
IM (instant message) or text message someone immediately. Net geners are multitaskers
(Brown, 2000) and used to being bombarded by multiple processes at twitch speed (Prensky,
2001). They are mobile nomads who are always connected (Rheingold, 2003). Their
connectivity via cell phones, wireless PDAs, or laptops fosters fast and quick communication.
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They use short hand communications that seem like hieroglyphics to the digital immigrant
population. As a part of their networked society, they have an emotional and intellectual
openness as well as a respect for diversity and free expression (Tapscott, 1998).

Immediacy, Connectivity and Communication Examples

The immediacy expectations of the digital learners are a challenge to digital immigrant faculty.
While email is used regularly for communication, responses don’t fit within "instant
messaging (IM)" time frames. It is important for faculty members to communicate with
students up front so they know when they can expect to receive feedback. Basically there are
three different forms of communication that a faculty member and learners can use:

 One-on-one (email, IM)
 One-to-many (news groups, message boards)
 Many-to-many (chat rooms, wikis, and webcasts)


Try using IM during your office hours. Make sure to tell learners when you are available and
that IM does not work 24/7. In our program, we also set up video conferences over the
Internet. The need for connectivity and communication can be exploited to remove mundane
tasks from the classroom. For example, at our institution, clinical placement scheduling has
been centralized for all clinical courses. It is conducted via a web-interface two months prior
to the clinical rotation. Students indicate their preferences by rank ordering the clinical site
and shift schedule. A random number generator is used to sort students and fill site rosters
based on student preference. Students know their clinical schedule more than a month in
advance and are able to adjust work and childcare responsibilities as needed.

Teaching Strategies

Digital learner portfolios are of growing importance in higher education as the sector seeks
new teaching–learning–assessment methods which promote students, autonomy as
managers of their own virtual learning environment (Lopez-Fernnadez&Rodriguez-Illera 2008).
Herz describes a vast and dynamic networked model for learning and teaching that already
exists; computer games, particularly online multiplayer role-playing games (RPGs), whose
worlds persist whether or not an individual player is logged on at any given time. Participants
not only compete in these games, but also form clans to collaborate and creative new
content. RPGs present a valuable model for higher education both as a means to build a
networked learning environment and to leverage the technological skills of 21st-century
students. Their key characteristics is that they facilitate peripheral, or “edge,” activities such
as the interaction that occurs through and around games as players swap discoveries and
techniques among themselves, train and extend their avatars, add new constructs to the
game, and more generally learn from each other.

A suggestion for evaluating these games (for those us who did not grow up digital) is
to carefully separate the content of the games from the social context that emerges learning
to be an expert player. The context can become a learning ecology with substantial richness.
In other words, we must be careful to separate the center, the game itself, from the activities
materializing around the edge, where players not only learn from each other but often make
their own extensions and modifications to the game, an activity typical of open source
communities.
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Similarly, universities could shape online activities into socially contextualized learning

environments in which students actively contextualized learning experience and immediately
use their course content. An open, persistent system not bound by semesters or strict
discipline borders could allow students to develop over time and track that the development
along several paths. This system could form the basis of a liberal education grounded in
practice. Herz’s vision expands learning from the classroom to the ongoing 24 x 7 world of the
next generation of students and takes advantage of their digital culture through a learning
environment based on a creative, interactive screen language rather than lectures and
textbook.

Multimedia Literacy Program

The University of Southern  California (USC) formed a multimedia  literacy program (MLP)
several years ago that has served more than 1,500 students with over 40 university courses
including Asian Religion, Russian History, Communication Theory, Archeology, Political
Science, Women’s Studies, and Quantum Mechanics. The purpose of the MLP is not to teach
students the new tools of rich media, but rather to expose them to critical thinking in the
visual arts, as well as in their subject matter, and to explore new means of expression and
argumentation in nonlinear, interactive, and time-based media. Such media are recognized for
their influence on our popular culture; however, the notion that literacy now requires the
ability to both read and write with them as well has yet to gain either credibility or clear
understanding.

The intent of this ambitious program can be best summarized by MLP’s director,
Stephanie Barish: “It is imperative that we expand our concept of literacy to include visual,
audio, interactive, and combined media and ask ourselves: what will it mean to be truly
literate, and by extension, educated in the 21st century?” One especially interesting point
about the MLP courses is that their impact is felt as much by the faculty as by the students.
Nearly all the class projects involve intense collaboration among the students, teaching
assistants from the subject matter, teaching assistant from the film school, and the
professors. Designing the projects often requires a substantial rethinking of the course
material and sometimes the curriculum. Most academics are not used to rendering their
thoughts concretely, let alone considering how to structure in the interplay among text,
image, and sound to enhance a student’s understanding of a concept or situation. More
generally the focus is exclusively on content, ignoring how to shape context to facilitate
comprehension.

Virtual Universities

The social view of learning that relies on personal interaction, communication, and peripheral
participation runs counter to that belief that virtual universities will eventually replace brick-
and-mortar universities as physical and cultural institutions. The idea of the virtual university
both underestimates how universities work as institutions and overestimates what
communications technology can do.

The virtual, however, can augment the physical and undoubtedly will transform many
of the interactions of researchers and students, of teacher and learners. Its contribution to the
university of the future will be immense, yet the feasibility and financial viability of
technological intervention are as much issues for concern as celebration. Implemented
without due understanding, intervention might only further polarize an already deeply divided
system. Instead of disappearing, the conventional campus with its rich and respected
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resources could easily become the exclusive preserve of those who can afford it. Those who
cannot would have to make do with the Internet.
An alternative approach is not to divide the student body into those who get to go to the
campus and those who only get to go online. It may be wiser to consider ways to divide each
student‘s career between time spent on campus or in communities and time spent online so
that more students have the opportunity tp experience the best of worlds. This view is not
based simply on a naive desire for a more egalitarian education system. It’s also based on
what it is that universities do, why people think of them as worthy of huge investment, and
most importantly on leveraging the natural ways that people learn and the possibilites that
technology presents.

New Directions in Higher Education

By the large colleges and universities have embraced technology. A remarkable range of
experiments is going on throughout higher education. Some are dramatic, some may prove to
be simply daft. It’s important to complete all of them, since as much might be learned from
failure as from success. The examplars described below illustrate the range of possibilities that
creative thinking can generate and provide a springboard from which to transform learning on
campus and beyond.

Studios
Rennselaer Polytechnic Institute (RPI) has been reforming its undergraduate education in
science, mathematics, engineering and technology for more than a decade. One of the key
innovations RPI has implemented is to replace large, introduction lecture-based courses with
studio courses. These courses apply an intergrated, multidisciplinary approach and
incorporate technology to create a better learning environment for students and a better
learning environment for student and a better teaching environment for faculty. They are
designed to bring the interaction often found in small-enrollment classes to large introductory
classes. Lecture, recitation and laboratory are combined into one facility, the studio, capable
of accommodating all three teaching methods, where the faculty conducts hand-on
interactive learning sessions. While the courses use advanced-function computing technology
and tools they are actually quite structured; their pace is determined by the faculty rather
than by student participants.

More recently the Massachusetts Institute of Technology (MIT) Center for Advanced
Educational Services has been working to dramatically restructure MIT’s introductory physics
course. The goal is to help students develop better intuition about physical phonomena in an
area where such intuition can be quickly overwhelmed by the mathematical complexity of the
subject. Similar to the RPI studios, the MIT prototype physics studio mixes lecture, recitation,
and hand-on laboratory experience. The focus is on an active learning approach that is a
highly collaborative hands-on environment with extensive use of desktop experiments and
educational technology. The desktop experiments and computer-aided analysis of data will
give students direct experience with basic phenomena, enhancing their conceptualization and
understanding of the material.

The MIT Media Lab

The MIT Media Lab is a grand experiment designed to organize inquiry for a new era.
Disciplines tradisionally kept apart in academia are bought together in the Media Lab-as are
basic and applied research-to create a dynamic and collaborative environment that generates
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workable solutions to real-life problems. Theory and practice are combined in a just in time
approach to education, wherein students draw on educational resources as needed in support
of their larger projects. For example, Neil Gershenfeld director of the Physics and Media
Group at the Media Lab has turned the traditional approach to scientific training inside out.
Rather than extensive class work illustrated by occasional labs, he teaches just enough of each
subject for student to understand where results come from and how they are used. Classes
have taken on a supporting role, providing the raw a material that is shaped into an education
in the creative and stimulating enviroment of the lab. With this freedom the students have
reinvented the organization of their education. They use the Media Lab for far more than
what was originally envisioned. It has become their home the place where they learn how to
think across diciplines and perhaps more importantly, where they learn to work
collaboratively to solve hard problems.

The Open University

Diana Laurillard describes how the Open University in the United Kingdom has undertaken a
radical shift from the standard “transmission model” of teaching by moving beyond a
curriculum focused on what is known to an emphasis on teaching how one comes to known.
Conditions for the latter approach include engagement og both the individual and the learning
community on many levels. Student’s active participation with practitioners, working together
on common projects, makes them part of the process of creating knowledge. Students learn
by doing and gain the experience necessary to reason, strategize and understand situations
that occur in parctice, during their future careers, where they will be called upon to think
beyond the facts and rules imparted in a typical classroom setting.

Technology-based courses at the Open University are designed within the
conversational framework, which outlines the irreducible minimum for academic learning. The
framework consists of an iterative dialogue between the teacher and the student that
operates on two levels: the discursive theoretical, conceptual level and the active, practical
experiential level. These levels are bridged by engaging ecah participant in the processes of
adaptation of practise (in relation to theory) and adaptation of theory (in light of practice).
The interplay between theory and practice – that is making the abstract concrete through a
reflective practicum − is essential as is the continual dialogue between the teacher and the
student. The traditional transmisson model is just one part of this much complex model for
learning as shared understanding.

Suggestions

Curricular suggestions. A review of scope and sequence for various subjects at various
educational levels will reveal an emphasis on subject area information to be delivered to
students within a particular time frame. Reference page numbers in text that were probably
outdated at time of publication (particulary in the areas of science and world events) guide
teachers to curriculars decisions that vary little from the same format utilized in schools since
the industrial revolution. A response that would more closely take into account the curricular
analysis herein would focus on process skills, incorporating a kind of “twitch speed” for
learning. A sope and sequence that would determine information management, evaluation
and synthesis skills to be tought in a developmentally appropriate sequence would be a first
step in changing traditional practice.



23
Game players are encouraged to place themselves within the action, to be producers

rather than consumers to take risks solve problems think systemically and laterally and
perform to reach competency, providing the opportunity to self select levels of difficulty get
additional infromation on demand and reward levels of solutions (Gee 2005). Most
importantly, multiple studies have demonstrated that the influence of video game play has
altered the way individuals learn.

Subject area content sholud be outlined in overarching themes that allow for
intergration across disciplines and flexible timeframes for discovery. Students should be
challenged to investigate provocative age appropiate questions that motivate them to inquire
and research for the answers and the communicate what they have found with others. The
ability to quickly identify relevant sources of information and to synthesize this information
into appropriate solutions is a critical skill for student to master if they are to succeed in an
information rich enviroment.

Professional development with teachers should focus on their ability to manage and
evaluate both information and students in the process of acquiring this information. Since
most teachers are still of the digital immigrant generation, they use digital media for
information gathering rather than production. Many are not comfortable with the skills of
online researching and most are extremely lacking in the ability to evaluate the vadility of the
information gathered. Digital immigrants attended school when written materials were
generally peer reviewed before publication; therefore the web even if it not creditable.
Students must be tought how to filter what they see online or hear through other media
channels for reliability and validity.

Teachers must also be tought how to evaluate products. Students more adept at
multimedia tools than their instructors can often create phenomenal productions largely
devoid of any depth of purpose. Instructors must be trained to get beyond the glitz of the
package to the content and push students to achieve both.

Intructional suggestions. Traditional instruction where content is delivered by any means
then reiterated to the intructor for evaluation provides a linear flow from teacher to student
and back. A model that places the student in a more active role of both learner and intructor
would more closely align with the multi-dimensional digital world to which most learner have
now become accustomed and foster the filtering of information for vadility and reliability. The
teachers provides a stimulus, which the student then begins to investigate using various
structured methodology, such as frequent feedback that spurs students along the right path
or steers those who stray back on track thus allowing the learner to utilize the internal
strategy of trial and error. Guided peer review at designated stages of complements the need
to network. Publication of exemplary works to a wider audience whether it is the local
community or the World Wide Web offers a reason to monitor product quality. Most
imprtantly, evaluation should take place throughtour the entire learning process and should
not be limited to the completion of a rubric at the project’s end.

Conclusion

Learning technologies are not a panacea that will resolve the many issue that higher
education faces today. Instead, new technologies lead directly to institutional issues, starkly
highlighting them in contrast to the widespread need for education and the possibilities
technology presents to fill that need. Higher education today has the opportunity to reshape
itself and play an important role in the future of our society. Whether that role is ultimately
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fulfilled will depend on fresh, creative thinking and a firm commitment to move teaching,
learning and the university into the digital age. The manner in which students are taught will
not truly change until the manner in which we teach and evaluate students change. Multiple
studies suggest moving students from consumers of information to producers of information.
This is the key to engaging digital learning. However, until teachers are trained to expect and
accept content gathered through social networks with emphasis on teaching students how to
check validity and reliability of the web, the full power of the digital natives can not be
released or expanded. Teachers must allow students to publish broadly then promote peer
and expert outside evaluation. Digital immigrant teachers will require support and training
before they feel competent to allow students the freedom to explore their full digital
capabilities. The Digital Opportunity Measuring Stick 2005
(http://cjtc.ucsc.edu/docs/dd_highlights.pdf) confirmed that the majority of America’s high
school students are “digital natives” (Lazarus, Wainer & Lipper, 2005). Research demonstrates
that these new learners come to school with budding skills in new forms of literacy,
possessing different strengths in cognitive abality, and finding motivation in different forms
than did their predecessors. These new learners are instructed by teachers who, for the
majority, spent childhoods engulfed in television programs that fed information for
consumption, rather than interaction, omitting the choices and short snippets that lead to
further discovery. New and different learning styles are evolving into new learning theories,
new literacy, and new types of learners which research are cognitively impacted by digital
experiences. This will surely require educational facilitators to revisit and ultimately expand
the horizon of educational content and delivery.
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The world population is the population of
humans on the planet Earth. In 2009, the
United Nations estimated the population to
reach 7,000,000,000 in 2011.
Per year and are expected to increase to 90
million per year by 2050. The population
expected to reach between 8 and 10.5 billion
between the year 2040 and 2050.
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The rapid increase in human population over
the course of the 20th century raises concern
about whether Earth is experiencing
overpopulation. The scientific consensus is
that the current population expansion and
accompanying increase in usage of resources
are linked to threats to the ecosystem, such
as rising levels of atmospheric carbon
dioxide, global warming, and pollution.

3

Indonesia is the world’s largest archipelago
consisting of five major islands and roughly
17,508 islands. 33 provinces and 456
districts.

Indonesian’s population 238 million people
make it the world's fourth-most populous
state (after China, India and the United
States).

4
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5

Education for All Goals (UNESCO)
Six internationally agreed education goals aim to meet
the learning needs of all children, youth and adults by
2015.
Goal 1
Expanding and improving comprehensive early childhood
care and education, especially for the most vulnerable
and disadvantaged children.
Goal 2
Ensuring that by 2015 all children, particularly girls,
children in difficult circumstances and those belonging to
ethnic minorities, have access to, and complete, free and
compulsory primary education of good quality.

Goal 3

Ensuring that the learning needs of all young people and
adults are met through equitable access to appropriate
learning and life-skills programs.
Goal 4

Achieving a 50 per cent improvement in levels of adult
literacy by 2015, especially for women, and equitable
access to basic and continuing education for all adults.

6
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Goal 5
Eliminating gender disparities in primary and secondary
education by 2005, and achieving gender equality in
education by 2015, with a focus on ensuring girls’ full and
equal access to and achievement in basic education of
good quality.
Goal 6
Improving all aspects of the quality of education and
ensuring excellence of all so that recognized and
measurable learning outcomes are achieved by all,
especially in literacy, numeracy and essential life skill.

7

Using conventional education we can not
provide education for all due to a huge amount
population and students in world and
Indonesia.
Of course, to support the educational reform is
using Information Communication Technology
(ICT) based on Open and Distance Learning
(ODL).

8
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9

SEAMOLEC as a regional center under the SEAMEO
focus on Open and Distance Learning (ODL) has
developed SEA EduNet, with the used of multicast
technology for optimal in education. One of the used
of information technology for Distance Learning for
all whom wants to study.

Purpose
SEA EduNet as sources of learning and teaching
material and suitable for ODL in Southeast Asia.

10
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SEA EduNet
Equipments

 1 Set parabola (Solid) 8-10 Feet
 1 Unit LNB
 1 Unit Modem DVB-S (Hughes DW 7000)
 1 Unit PC Router/Server

MST

Tutors/assistants Students

SEA EduNet
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Characteristics of SEA EduNet
 As an open educational repository

http://seaedunet.seamolec.org

HYLITE Program is an in-service teachers training
program, especially for elementary school teachers in
Indonesia, to improve their qualification from
Diploma II to Strata 1 (S1) level, conducted via ODL
mode.
Improvement of teachers’ qualification to Strata 1 (S1)
has been a priority program set by the Government of
Indonesia according to the Teachers and Lecturers
Law (No. 14/2005).
The number of teachers in Indonesia is around
2,667,655. From those numbers, only 887,751 or
34% have S1 qualification.

14

http://pjjpgsd.seamolec.org



34

In effort to respond to the Teachers and Lecturers
Law No. 14/2005, the capacity of 278 teachers'
colleges (LPTK) (including 32 states LPTK) has not
been adequate to fulfill the need for improving
teacher’s qualification within a short period. For that
reason, ODL has been considered the most available
alternative.

15

Therefore, in 2007, the Government of Indonesia,
c.q., Directorate General of Higher Education and
Directorate General of Quality Improvement for
Teachers Education Personnel, has assigned 10
LPTKs, besides Universitas Terbuka, to work
collaboratively as a consortium to offer an in-service
teachers training program for improving elementary
school teachers qualification from DII to S1 via open
and distance learning mode.

16
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There are 23 universities as consortium offering HYLITE
Program:

1. Universitas Pendidikan Indonesia
2. Universitas Sriwijaya
3. Universitas Negeri Yogyakarta
4. Universitas Negeri Makassar
5. Universitas Negeri Malang
6. Universitas Muhammadiyah Malang
7. Universitas Cenderawasih
8. Universitas Nusa Cendana
9. Universitas Atmajaya Jakarta
10. Universitas Tanjung Pura

17

11. Universitas Lambung Mangkurat
12. Universitas Haluoleo
13. Universitas Jember
14. Universitas Pattimura
15. Universitas Pendidikan Ganesha
16. Universitas Prof. Dr. Hamka
17. Universitas Negeri Semarang
18. Universitas Gorontalo
19. Universitas Mataram
20. Universitas Satya Wacana
21. Universitas Negeri Lampung
22. Universitas Muhammadiyah Makassar
23. Universitas Sebelas Maret

18
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19

Hybrid Model (30 -70% web-based)

Web-based
blended
learning

• Face-to-face
• Videoconference

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

ICT-based
blended
learning

• Face-to-face
• Videoconference

Internet based resources,
e-communication

20

• Interaction Hybrid
 Face-to-Face Residential (at campus :

synchronous)
 Face-to-Face Tutorial (Visit : synchronous)
 Online Tutorial (web-based) (asynchronous)
 Face-to-Face Tutorial by Video Conference

(synchronous)

• Learning Materials Hybrid
 Modules (Printed)
 Audiovisual
 CAI
 Web-based courses (e-learning)
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SEAMLESS Education is an Indonesian national
Program (Dikti, Kemendinas)

Purpose
 To reduce number of unemployed
 To increase devisa (foreign exchange) for

educational personnel
 To increase utility and synergy infrastructure
 To increase APK higher education

21

 Synergy between Polytechnic/Univ-/SMA/SMK
 Seamless Education mode
 Give an opportunity to who pass from SLTA has no

economical ability and can not enroll to higher
education

 Propose to commencing on October 2010 in some
cities as a pilot project (Malang, Surabaya, Yogja,
Sleman, East Jakarta , Pangkal pinang)

 Tuition fee IDR100.000 – 150.000/month
 HYBRID learning, study and work.

22
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Revitalization/Retooling/Re-programing/
Retraining for work

 Improving skill for working in industry more efficient and
high survival

 Graduate/skill/competency with high value, work for industry
in city, industry in border area – Batam, industry outside
country

 Collaboration between Polytechnic/program diploma/Industry
training center/school- polytechnic institutes in ASEAN

 3 segments:
 1st segment 1 housewife/others
 2rd segment post SLTA
 3th Segment student who wish to continues study

23

SNK/SMA Condition

1. the best  school in district/city
2. have the same program with polytechnic
3. supported by industry
4. supported by District/Provincial education division
5. supported by PSMK
6. supported by qualify teachers

24
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Polytechnic Condition

1. best Polytechnic in province
2. have the same program with school
3. supported by industry
4. supported by DIKTI, KEMENDIKNAS
5. supported by PSMK
6. supported by qualify lecturers

25

 Registration and selection fee IDR 100.000
 Tuition fee IDR 100.000 -150.000/month
 Without building fund
 Not include student attribute, last assignment, and

graduation ceremony

Quality Assurance
 Use QA from SEAMOLEC
 Flexibly follow the real condition
 Implementation HEFA for synergy collaboration

26
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 Through SEA EduNet, multicast technology and
SEAMOLEC system

 Through streaming SEAMOLEC Multi Studio (SMS)
 Scope for a province/district/city
 Study and examination system combine with

matriculation by SEAMOLEC,  in order to get
student and lecturer have the same perception.

27

 This program should be proposed to and
recognized by DIKTI

 The program must be recognized and
agreed by Mayor city and Regent district

 SMK should gets permission and agreement
from Direktorat PSMK

 This program will commencing at the end of
2010, and continue in 2011 and 2012

28
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Thank You (English)
Terima Kasih(Bahasa)
Spasiba (Russia)
Okun (Khmer)
Email: vuthyaiana@seamolec.org

29
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Dr. Felina C. Young
Dean Vice President/Dean of the Graduate School

Yose Rizal University, Philippines

“Problem-based Learning:
An Effective Tool in Instruction”

What is Problem-based Learning(PBL)?

It is a student-centered instructional
strategy in which students collaboratively
solve problems.

2
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Small Historical Background

The first application of PBL, perhaps in its
most strict and pure form, was in medical
schools.

3

Why?

Because PBL
Activates prior knowledge when it
understands new knowledge,
 Facilitates information retrieval
 Enhances life-long learning

4
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Characteristics of PBL

1.It is learner centered.
2.It uses ill-designed, challenging & open-

ended real world problems.
3. It is iterative in that there is not meant to

have one solution.

5

PBL Process

Students receive:
• The problem
• The list of objectives the student is expected to achieve and master
• The reference list of materials pertaining to the stated objectives,
• The questions that focus on important concepts  and applications

Students work in teams:
• Plays a specific role: leader, facilitator, recorder, or team
member,
• Fixes allotted time
• Enumerates and Schedules activities within allotted time

Student performance is evaluated by instructors peers, and self
using different assessment methods.6
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Versions of PBL

1. Problem Simulated PBL
2. Student Centered PBL

7

Student Centered PBL

1. Identify learning issues,
(Learning issues are questions generated by the

students that need to be answered to solve the
problem.)

2. Determine the content to be mastered, and
3. Determine & locate the resources to be used.

8
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STUDENTS PBL
Knowledge
Cognitive skills
Interpersonal/

personal skills
Personal traits

TEACHER

Change in curriculum
Higher time demands
More preparation Change in
teacher’s role
Setting of evaluation

instrument

PBL MODEL FOR LEARNING
9

APPLICABILITY of PBL

MOST, IF NOT ALL, DISCIPLINES:
(sciences, business, mathematics, history,

and others)
All LEVELS, including graduate levels.

10
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II. Paper by Participants
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PARADIGMA BARU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN:
KERANGKA PIKIR INOVASI PEMBELAJARAN

Dr. Waras Kamdi
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Abstrak: Pendidikan teknologi dan kejuruan belum menduduki posisi yang berarti
dalam panggung pendidikan kita, sementara dunia terus berubah disertai dengan
segala tuntutan barunya. Masyarakat juga makin menyadari bahwa jenis-jenis
pekerjaan tertentu tiba-tiba meredup dan kemudian hilang, dan muncul jenis
pekerjaan baru dengan tuntutan barunya. Sekurang-kurangnya terdapat tiga
tantangan yang harus dihadapi agar pendidikan teknologi dan kejuruan terus
memainkan peran pendidikan yang signifikan di abad akan datang, yakni (1)
pendidikan teknologi harus berfokus pada bagaimana yang terbaik dapat
melayani pebelajar; (2) lingkungan harus memberi peluang pendidikan yang
terbaik, dan (3) membangun dukungan di dalam komunitas kependidikan yang
lebih besar tentang pentingnya pendidikan teknologi sebagai bagian bangunan
kependidikan. Kecenderungan baru pendidikan teknologi dan kejuruan itu
menuntut usaha pembaruan secara komprehensif dan sungguh-sungguh. Dalam
tataran pembelajaran, diperlukan pergeseran paradigmatis dalam melakukan
inovasi-inovasi pembelajaran teknologi dan kejuruan. Dengan kata lain,
perubahan secara komprehensif hanya akan berlangsung, jika inovasi
pembelajaran teknologi dan kejuruan dilakukan dengan menggunakan sejumlah
indikator belajar berparadigma baru. Indikator-indikator inovasi pembelajaran
dengan paradigma baru itu meliputi berbagai hal substantif mengenai hakikat
belajar, yakni  (1) perubahan visi belajar, (2) karakteristik tugas belajar, (3) model
dan strategi pembelajaran, (4) pengukuran hasil belajar, (5) konteks belajar, (6)
manajemen belajar (pola pengelompokan), (7) peran guru, dan (8) peran siswa.

Memasuki Abad XXI di kalangan masyarakat kita mulai tumbuh kesadaran bahwa
jenis-jenis pekerjaan yang tumbuh di masa akan datang memerlukan keterampilan baru dan
berbeda karakteristiknya. Lapangan kerja tidak hanya menuntut keterampilan khusus untuk
job tertentu, tetapi juga keterampilan transfer, dan keterampilan generik yang akan
membantu tenaga kerja mendapatkan pendidikan lanjutan dan pelatihan di sepanjang karier
mereka. Akan tetapi sayangnya, di tengah derasnya arus perubahan itu, lembaga pendidikan
(terutama perguruan tinggi) justru dikenal sebagai lembaga yang paling konservatif dan
resisten terhadap perubahan itu sendiri, sehingga lembaga pendidikan tak lagi memimpin
perubahan tetapi justru diperdaya oleh perubahan. LPTK yang mengemban misi kependidikan,
termasuk pendidikan teknologi dan kejuruan, kata Raka Joni, ibarat baterei yang sedang pada
posisi mengeluarkan daya (discharge mode), sedang tekor, sehingga mandul dari segi
pemeliharaan mutu (quality care) (Raka Joni, 2006). Demikian juga, SMK mengalami problem
relevansi, dan SMA tak optimal memenuhi hajatnya sebagai sekolah yang dirancang untuk
memenuhi kebutuhan high-based education.

Karena adanya perubahan tuntutan kecakapan berbagai jenis pekerjaan baru, kini ada
kecenderungan baru dalam evolusi pengetahuan yang makin konvergen. Berbagai jenis
pekerjaan baru menuntut kecakapan multidisipliner, dan nyaris tidak ada lagi pekerjaan yang



49
membutuhkan kecakapan spesifik semata-mata. Kecenderungan ilmu pengetahuan dan
teknologi berkembang makin konvergen, berbagai cabang dan bidang ilmu berinteraksi dan
berintegrasi dan melahirkan konvergensi-konvergensi pengetahuan dan teknologi baru.  Ini
artinya, lembaga pendidikan dituntut melakukan upaya perubahan secara komprehensif.
Inovasi-inovasi kurikulum dan pembelajaran adalah bagian terpenting dari upaya menuju
perubahan secara komprehensif tersebut.

Makalah ini mencoba memberikan kerangka acuan untuk mengembangkan
pembelajaran inovatif, dengan memperhatikan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi
dalam pendidikan teknologi dan kejuruan.

KECENDERUNGAN BARU DALAM PENDIDIKAN TEKNOLOGI (DAN
KEJURUAN)

Persepsi publik sekarang, tentang pendidikan teknologi, terutama jalur profesional
yang didesain untuk memasuki lapangan kerja, masih menempatkan pendidikan profesional
(nongelar) hanya untuk siswa yang kurang cemerlang. Felder (1993) menyebutnya siswa the
second tier. Orang tua masih yakin bahwa pekerjaan yang baik hanya diperoleh lewat jalur
pendidikan sarjana. Artinya, pendidikan teknologi dan kejuruan belum menduduki posisi yang
berarti dalam panggung pendidikan kita. Menurut Scott D. Johnson, sekurang-kurangnya, tiga
inisiatif yang penting diimplementasikan jika pendidikan teknologi ingin menjadi komponen
yang berarti dalam panggung pendidikan secara menyeluruh. Pertama, bersekutu dengan
industri, asosiasi profesi, dan instansi-instansi pemerintah yang mapan. Aliansi yang dibentuk
bersama industri, asosiasi profesi, dan instansi-instansi lain akan memberikan keputusan-
keputusan yang berpengaruh untuk mempengaruhi atau mengubah persepsi publik terhadap
nilai-nilai kerja teknikal. Kedua, pendidikan teknologi harus menjadi tumpuan di dalam
kurikulum pendidikan dasar, di mana motivasi pribadi anak-anak untuk belajar belum
tercemar dan keterlibatan orang tua dalam sekolah anak-anaknya cenderung sangat baik.
Pendidikan teknologi dapat menjadi landasan di dalam kurikulum pendidikan dasar dengan
pemberian motivasi, pengalaman belajar interdipliner yang memajukan kreativitas,
pengembangan keterampilan motorik, dan pemahaman prinsip-prinsip dasar sains melalui
penerapan teknologi. Ketiga, pendidikan teknologi harus dapat melayani yang terbaik bagi
semua anak, baik jalur bergelar maupun tidak. Hal ini akan memberikan peluang pendidikan
teknologi dapat memberikan keterampilan teknikal atau okupasional bagi mereka yang ingin
memasuki lapangan kerja, dan memberikan pengalaman yang layak bagi mereka yang ingin
melanjutkan studi (Johnson, 1999).

Herchbach (1999) menegaskan, sekurang-kurangnya terdapat tiga tantangan yang
harus dihadapi agar pendidikan teknologi terus memainkan peran pendidikan yang signifikan
di abad akan datang. Pertama, dan paling penting, pendidikan teknologi harus berfokus pada
bagaimana yang terbaik dapat melayani pebelajar. Sedikit waktu harus disisihkan untuk
memikirkan tentang teknologi itu sendiri, dan lebih memperhatikan harapan atau kebutuhan
orangtua dan pebelajar dari lapangan dan bagaimana kita dapat menerjemahkan harapan ini
ke dalam program pendidikan teknologi yang konkret dan dekat dengan kehidupan mereka.

Kedua, lingkungan juga harus memberi peluang pendidikan yang terbaik. Pendidikan
teknologi yang terbaik dapat disusun secara interdisipliner, lingkungan belajar berbasis
aktivitas yang memberi peluang pebelajar menerapkan pengetahuan untuk memecahkan
masalah-masalah praktis dan teknologis. Kata-kata interdisipliner dan aktivitas perlu
ditekankan. Barangkali di dalam lapangan atau subject matter yang lain tidak menjadi
tekanan, akan tetapi dalam pendidikan teknologi, interdisipliner dan berbasis aktivitas itu
memberi peluang bagi pebelajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dari lapangan studi
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lain yang berhubungan. Hal ini juga berarti menempatkan kegiatan belajar pebelajar di dalam
konteks dunia nyata.

Ketiga, penting membangun dukungan di dalam komunitas kependidikan yang lebih
besar tentang pentingnya pendidikan teknologi sebagai bagian bangunan kependidikan.
Pendidikan teknologi adalah komponen integral yang penting di dalam dunia kependidikan
secara menyeluruh. Ini disebabkan karena teknologi telah merasuk ke segala ruang kehidupan
manusia. Apa yang disebut dengan melek teknologi (technological literacy) bagi masyarakat
(terdidik) merupakan bagian integral dari orientasi kependidikan secara menyeluruh. Dengan
demikian, dimungkinkan adanya tiga lapis di dalam masyarakat, yakni ahli teknologi yang
produktif, pemakai teknologi yang arif, dan pendidik teknologi yang bijaksana.

Oleh karena itu, Householder (1999) menegaskan bahwa pendidikan teknologi harus:
(1) memperluas landasan intelektual yang melatarbelakangi desain, manufaktur, konstruksi,
komunikasi, transportasi, engineering, dan arsitektur yang memenuhi ruang teknik-teknik
pengendalian alam dan dunia buatan manusia; (2) menjelaskan secara detail praktik dan body
of technological knowledge agar mudah dikenali dan sebagai basis sumber perencanaan
pembelajaran; (3) menyusun strategi pengembangan kurikulum yang komprehensif dan unik
untuk mengintegrasikan praktik dan pengetahuan dengan pemahaman kontemporer tentang
cara-cara pebelajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan; (4) mengekplorasi
perbedaan individual dan kelompok, sehingga program yang tepat mungkin didesain secara
integral dengan kerangka kultural dan individual mereka; dan (5) mengkaji kontribusi studi di
bidang teknologi di dalam dan di atas masyarakat kontemporer dengan visi yang jelas dan
kritis untuk mencapai kualitas hidup generasi masadepan. Perkembangan teknologi
komunikasi yang telah memperluas jaringan komunikasi tanpa batas, dan kemajuan luar biasa
teknologi informasi yang memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besaran yang
imperatif, akan melahirkan paradigma tersendiri dalam perkembangan teknologi
pembelajaran. Belajar melalui WWW bukan hal yang aneh, tapi biasa, di dalam masyarakat
kontemporer.

Pandangan yang ditekankan Householder tersebut menyentuh tataran epistemologi
pendidikan teknologi. Sebagaimana diungkapkan Dimyati (2001), secara epistemologis, tindak
mendidik terdiri dari (1) tindak logis, terkait dengan sifat ilmu; (2) tindak strategis, terkait
dengan pendekatan mengajar, metode mengajar, teknik, dan alat; dan (3) tindak institusional,
terkait dengan pelembagaan mengajar.  Dalam pandangannya itu, Householder menekankan
pentingnya tindak logis dalam mengajar dengan mempersyaratkan perluasan landasan
intelektual materi ilmu teknologi beserta konstruk body of technological knowledge-nya agar
tindak strategis mengajar, pemilihan teknik dan alat, tepat sesuai dengan karakteristik atau
sifat materi ilmu teknologi itu. Ini berarti bahwa peran teknologi pembelajaran merupakan
bagian integral dari pengembangan pendidikan teknologi secara lebih luas. Pandangan
Householder itu juga menyiratkan pemberian tekanan terhadap peran teknologi
pembelajaran sebagai cultural activity. Pengembangan aktivitas pembelajaran dengan
berbasis pada pemahaman cara-cara belajar dan kerangka kultural pebelajar merupakan
perwujudan peran teknologi pembelajaran dalam tindak pemanusiawian si individu pebelajar.
Teori-teori baru tentang bagaimana belajar terjadi (Marzano, 1992), dan temuan-temuan
tentang kecerdasan majemuk (Gardner, 2002) juga tak dapat dipungkiri dan penting sebagai
acuan tindak mengajar yang humanistik sesuai dengan hasrat dan kebutuhan individu
pebelajar.

Berdasarkan penekanan-penekanan Johnson, Herchbach, dan Householder di atas,
maka prospek masa depan pendidikan teknologi ini memunculkan orientasi yang makin kuat
pada banyaknya tujuan pendidikan berfokus pada pengembangan untuk hidup orang dewasa
khususnya penyiapan salah satu aktivitas universisal orang dewasa, yaitu kerja. Kerja, baik
digaji maupun tidak digaji, terjadi di tempat kerja, rumah, dan masyarakat umum. Banyak
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kurikulum sekolah didesain untuk menyiapkan orang-orang muda untuk bekerja, dan
seringkali dengan justifikasi subject matter ekonomi.

Di sisi lain, sekarang mulai banyak tempat kerja yang memberlakukan pekerja
temporer atau pekerja kontrak, dan akan lebih banyak pengalaman berhenti dari pekerjaan
yang satu dan ganti pekerjaan lain sebagai bagian dari karier pekerja. Majikan tidak lagi diikat
dengan tuntutan peningkatan karier pekerja, dan tidak akan menanggung jaminan hari tua,
pensiun, dan tunjangan kesehatan (Bjorkquist, 1999). Hal ini menggambarkan mobilitas pasar
kerja yang makin tinggi. Kemampuan diskoveri, eksplorasi, dan pengembangan kecerdasan
menjadi realistis di dalam kelas di mana teknologi berbasis mesin dan peralatan diajarkan.
Banyak pelajaran teknologi akan penting secara ekonomik dan memperluas kepiawaian
individu dalam kehidupan sehari-hari.

Kecenderungan-kecenderungan tersebut sesungguhnya telah direspon oleh dunia
pendidikan teknik di Indonesia, terutama pendidikan menengah dan pendidikan diploma-
politeknik yang semenjak tahun 2000 menerapkan empat pendekatan pendidikan, yakni (1)
pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skills), (2) kurikulum dan pembelajaran berbasis
kompetensi, (3) pembelajaran berbasis produksi, dan (4) pendidikan berbasis luas (broad-
based education). Empat pendekatan ini merupakan satu keutuhan. Orientasi baru pendidikan
berkehendak menjadikan lembaga pendidikan, termasuk pendidikan teknik, sebagai lembaga
pendidikan kecakapan hidup, dengan pendidikan yang bertujuan kompetensi, dengan proses
pembelajaran yang otentik dan kontekstual yang dapat menghasilkan produk bernilai dan
bermakna bagi siswa, dan pemberian layanan pendidikan berbasis luas melalui berbagai jalur
dan jenjang pendidikan yang fleksibel multi-entry-multi-exit (Depdiknas, 2002, 2003).

Pendidikan berorientasi kecakapan hidup, pembelajaran bertujuan kompetensi, dan
proses pembelajaran yang diharapkan menghasilkan produk yang bernilai,  menuntut
lingkungan belajar yang kaya (rich invironment), yang dapat memberikan pengalaman belajar
dimensi-dimensi kompetensi secara integratif. Lingkungan belajar yang dimaksud dicirikan
oleh:

 Situasi belajar, lingkungan, isi dan tugas-tugas yang relevan, realistik, otentik, dan
menyajikan kompleksitas alami “dunia nyata”;

 Sumber-sumber data primer digunakan agar menjamin keotentikan dan kompleksitas
dunia nyata;

 Mengembangkan kecakapan hidup dan bukan reproduksi pengetahuan;

 Pengembangan kecakapan ini berada di dalam konteks individual dan melalui
negosiasi sosial, kolaborasi, dan pengalaman;

 Kompetensi sebelumnya, keyakinan, dan sikap dipertimbangkan sebagai prasyarat;

 Keterampilan pemecahan masalah, berpikir tingkat tinggi, dan pemahaman mendalam
ditekankan;

 Siswa diberi peluang untuk belajar secara apprenticeship di mana terdapat
penambahan kompleksitas tugas, pemerolehan pengetahuan dan keterampilan;

 Kompleksitas pengetahuan dicerminkan oleh penekanan belajar pada keterhubungan
konseptual, dan belajar interdisipliner;

 Belajar kooperatif dan kolaboratif diutamakan agar dapat mengekspos siswa ke dalam
pandangan-pandangan alternatif; dan

 Pengukuran adalah otentik dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan
pembelajaran (Simons, 1996; Willis, 2000; Shepard, 2000; Doolittle, & Camp, 1999).
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Kecenderungan baru pendidikan teknologi dan kejuruan di atas menuntut usaha

pembaruan secara komprehensif dan sungguh-sungguh. Akan tetapi, di lembaga-lembaga
pendidikan kita, usaha-usaha ke arah pembaruan itu belum tampak bersungguh-sungguh.
Dalam tataran pembelajaran, ini berarti diperlukan pergeseran paradigmatis dalam
melakukan inovasi-inovasi pembelajaran teknologi dan kejuruan. Dalam pemandangan sehari-
hari, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bertugas sebagai peletak dasar
perubahan ini juga belum banyak beranjak dari paradigma lama. Dalam bahasa orientasi, LPTK
masih lebih suka  pada paradigma “mencetak” daripada mendidik dan membelajarkan guru.

PARADIGMA BARU: Kerangka Pikir Inovasi Pembelajaran
ILUSTRASI
Heru adalah seorang pelajar berusia 17 tahun. Ia berstatus siswa kelas II semester
genap Jurusan Listrik Tenaga di SMK “Angkasa” Mojokerto. Suatu hari bersama 2 orang
kawannya, ia tampak mondar-mandir di pasar loak, lalu pandangannya tertuju pada
tumpukan rongsokan pompa air di pasar loak itu. Ia periksa beberapa pompa bekas,
kemudian terjadi tawar menawar harga dengan pedagang loak, jadilah ia bawa pulang
sebuah pompa bekas. “Untuk apa pompa bekas itu?” tanya saya.

Ia bersama 2 orang kawannya itu bertutur, gurunya menugasi mereka untuk (1)
mencari kerusakan kelistrikan (masalah) yang dihadapi oleh masyarakat di lingkungan
sekitarnya; (2) menemukan alternatif dan merumuskan cara perbaikan (alternatif
pemecahan masalah) tersebut; (3) melakukan tindakan perbaikan (pemecahan
masalah); (4) melakukan uji coba hasil kerjanya; dan (5) membuat laporan analitik
untuk didiskusikan di kelas.

“Apa problem pompa itu?” tanya saya lagi. Menurutnya, pompa ini tidak rusak, hanya
motornya yang rusak. Ini masih bisa di-ribil (re-build), sehingga, jika dengan dipermak
motornya pompa akan berfungsi kembali. Penentuan masalah kelistrikan, penemuan
alternatif perbaikan pada motor listrik, menghitung kembali gulungan, melakukan
konstruksi ulang motor listrik, dan menguji hasil pekerjaan, serta membuat laporan
akademik, semua itu dilakukan bersama 2 anggota timnya dalam kerja bimbingan sang
guru.

Belajar merupakan sebuah perwujudan pembentukan diri sendiri secara utuh –- yang
dalam kerangka pikir belajar aktif disebut oleh Raka Joni sebagai suatu proses pengembangan
segenap aspek potensi dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu
maupun sebagai warga kelompok (keluarga, masyarakat, negara-bangsa, dan antarbangsa)
(Raka Joni, 1990; 2004). Dalam kerangka pikir Delors, dkk (1999), pembelajaran harus
bertumpu pada empat pilar, yakni learning to know, learning to do, dan learning to life
togethers, untuk menuju learning to be. Dengan menggunakan perangkat acuan operasional
kurikulum berbasis kompetensi dan kecakapan hidup, dan merujuk pada kecenderungan
pendidikan teknologi dan kejuruan yang telah demikian bergeser orientasi, maka inovasi
pembelajaran teknologi dan kejuruan dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah
indikator belajar berparadigma baru sebagaimana diungkapkan Jones, Valdez, Nowakowski, &
Rasmussen (1994) dengan sebutan engaged learning, sebagai sebuah kerangka pikir inovasi.

1. Penegasan Visi Belajar

Ilustrasi belajar yang dilakukan oleh Heru dan anggota timnya, betapa pun
sederhananya yang mereka lakukan, adalah bentuk sebuah penegasan visi belajar yang
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dilakukan oleh gurunya, atau bahkan visi belajar yang dibangun oleh sekolahnya. Visi belajar
itu telah menggeser paradigma pembelajaran lama yang cenderung bercirikan transfer isi
(content transmission), yang sampai kini masih dipegangi oleh banyak lembaga pendidikan
teknologi dan kejuruan visi belajar baru. Visi belajar baru dalam paradigma pembelajaran baru
itu adalah

 Tanggung jawab untuk belajar. Siswa mengatur dan mengelola belajarnya
sendiri. Mereka memiliki tujuan belajar dan memilih masalah yang bermakna
bagi dirinya; memahami bagaimana kegiatan tertentu berhubungan dengan
tujuan belajarnya; dan mengevaluasi seberapa mereka telah mencapai tujuan.

 Makin berdaya dengan belajar. Siswa menemukan kegembiraan dan
kesenangan dalam belajar. Mereka memiliki kemauan besar sepanjang hayat
untuk selalu belajar — memecahkan masalah, dan memahami ide-ide atau
konsep-konsep. Bagi siswa yang demikian ini, belajar adalah terdorong oleh
motivasi intrinsik, karena mereka yakin hanya dengan belajar mereka makin
berdaya.

 Strategis. Siswa secara terus-menerus mengembangkan dan memperbarui
strategi belajar dan strategi pemecahan masalah. Kapasitas belajar untuk
bagaimana belajar ini mencakup kemampuan membangun mental model
pengetahuan dan sumber secara efektif, sekalipun model mungkin berbasis pada
informasi yang kompleks. Siswa dapat menerapkan dan mentransfer
pengetahuan untuk memecahkan masalah secara kreatif.

 Kolaboratif. Siswa memahami bahwa belajar adalah aktivitas sosial. Mereka
melihat diri sendiri seperti orang lain melihatnya, dapat mengartikulasikan
gagasan kepada orang lain, memiliki empati, dan terbuka terhadap perbedaan
pendapat. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kelebihan diri
sendiri dan kelebihan orang lain.

2. Karakteristik Tugas

Karakteristik tugas yang dibuat oleh guru dalam ilustrasi belajar Heru dan kawan-
kawan anggota timnya tersebut dengan jelas memberikan perspektif inovatif dalam
pembelajaran teknologi dan kejuruan. Inovasi tugas pembelajaran tersebut adalah

 Menantang. Tidak seperti tugas-tugas di sekolah pada umumnya, tugas untuk
engaged learning ini didesain menantang, bercirikan kompleks dan memerlukan
waktu yang cukup untuk belajar. Tugas juga menuntut siswa merentang
keterampilan berpikir dan keterampilan sosialnya agar dapat mencapai hasil.

 Otentik. Tugas-tugas otentik, berhubungan dengan tugas rumah atau peristiwa
yang banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tugas-tugas ini
berkaitan erat dengan problem dunia nyata, menyatu dengan pengalaman hidup
sehari-hari, menuntut kerja mendalam, dan menguntungkan bila dilakukan
dengan kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan dengan sejawat dan mentor di
dalam sekolah atau dengan orang di luar sekolah.

 Integratif/Interdisipliner. Tugas yang menantang dan otentik seringkali
menuntut pembelajaran terpadu (integrated instruction), di mana disiplin (bidang
studi/matapelajaran) dilebur ke dalam tema atau masalah, dan pembelajaran
yang dapat menyatukan kurikulum dan belajar berbasis masalah dengan tugas
berbasis proyek (Waras Kamdi, 2001).
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3. Pengukuran Hasil Belajar

Dalam paradigma baru itu, hasil belajar bukan lagi dikonsepsikan sebagai daya serap
atau sekedar keterampilan praktikal. Pengukuran hasil belajar mengandung beberapa kriteria,
di mana kriteria-kriteria ini pula yang memberikan ciri inovasi pembelajaran.

 Berdasar unjuk kerja (performance). Siswa mengkonstruk pengetahuan dan
membuat artifak untuk menunjukkan unjuk kerja hasil belajar mereka. Idealnya,
siswa juga dilibatkan dalam pebuatan kriteria unjuk kerja, desain, evaluasi, dan
pelaporan pengukuran mereka.

 Kemajuan belajar. Tujuan  pengukuran adalah meningkatkan belajar. Pada
akhirnya, pengukuran ditujukan sepenuhnya untuk mencapai tujuan kurikulum,
menunjukkan pengetahuan dan  keterampilan yang signifikan, dan memberikan
konteks otentik untuk unjuk kerja. Kriteria unjuk kerja jelas, terartikulasi dengan
baik, dan merupakan bagian dari pengalaman utama siswa pada pengukuran.
Dengan demikian, peningkatan standar yang baik untuk belajar dan berpikir
adalah bagian penting dari belajar.

 Terpadu dengan kurikulum dan pembelajaran. Pengukuran akan mencakup
semua aspek unjuk kerja yang bermakna. Ini akan meliputi evaluasi individu atau
kelompok; pengukuran oleh guru, diri sendiri, dan sejawat; proses berpikir dan
sikap; mengenai draft atau artifak pengembangan produk; open-ended, dan
tugas yang menekankan hubungan, komunikasi, dan aplikasi dunia nyata.
Pengukuran majemuk (survey, inventori, jurnal, presentasi oral, demonstrasi,
model, portofolio, dan artifak belajar yang lain) diperlukan untuk mengukur “big
ideas” dan hasil belajar yang kompleks sepanjang waktu.

 Standar yang layak. Orang tua dan siswa harus familier dengan standar yang
diterapkan pada semua siswa, dan dapat mengevaluasi unjuk kerja individual
atau kelompok atas penggunaan standar tersebut.

4. Model dan Strategi Pembelajaran

Variasi model dan strategi pembelajaran dapat dikembangkan dengan berbagai
inovasi. Akan tetapi, terdapat prinsip-prinsip pokok untuk inovasi pembelajaran yang
membedakan dengan pembelajaran tradisional. Prinsip-prinsip itu adalah

 Interaktif. Pembelajaran melibatkan siswa secara aktif.

 Generatif. Pembelajaran generatif mendorong siswa mengkonstruk dan
menghasilkan pengetahuan dengan cara-cara bermakna dengan pemberian
pengalaman dan lingkungan belajar yang memajukan belajar secara lebih
mendalam. Pembelajaran juga mendorong siswa memecahkan masalah secara
aktif, melakukan inkuiri yang bermakna, engaged dalam refleksi, dan membangun
khasanah strategi belajar yang efektif dalam konteks sosial yang berbeda-beda.

5. Konteks belajar

Dalam paradigma baru ini, kelas dipandang bukan lagi sebagai kerumunan individu
dengan semangat individual, akan tetapi sebagai masyakarat belajar yang berekologi sosial.
Dengan demikian, belajar berlangsung dalam konteks masyarakat belajar, kolaboratif, dan
empatetik.
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 Masyarakat belajar. Masyarakat belajar menolak fragmentasi dan kompetisi

individual, dan menempatkan siswa belajar lebih kolaboratif.

 Kolaboratif. Dalam masyarakat belajar, intelegensi diasumsikan tersebar ke semua
anggota. Kelas kolaboratif, sekolah, dan masyarakat mendorong semua siswa
mengajukan pertanyaan, menemukan masalah, berbicara atau mengajukan
pendapat di saat yang tepat, partisipasi dalam pengukuran dan dalam penyusunan
tujuan, standar, dan benchmarks; melakukan perbicangan dengan orang dewasa
tentang hal-hal yang berhubungan dengan tempat kerja di dalam maupun di luar
sekolah; dan engaged dalam kegiatan kewirausahaan.

 Empatetik. Menelusuri masyarakat belajar untuk strategi membangun belajar
semua anggota. Strategi ini secara khusus penting bagi sistuasi belajar di mana
anggota memiliki pengetahuan dasar yang berbeda-beda.

6. Pola Pengelompokan

Cara pengelompokan belajar pun menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut.

 Hiterogen. Kelompok hiterogen meliputi pria-wanita, dan campuran kultur, gaya
belajar,  kemampuan, status ekonomi, dan usia. Campuran ini membawa
kekayaan latar belakang pengetahuan  dan perbedaan perspektif.

 Fleksibel. Kelompok fleksibel tersusun menurut tujuan pembelajaran.
Fleksibelitas ini memungkinkan guru sesering mungkin menggunakan kelompok
hiterogen dan membentuk kelompok baru, biasanya untuk periode waktu yang
pendek, tergantung kebutuhan.

 Adil (equitable). Penggunaan baik kelompok hiterogen maupun kelompok yang
fleksibel merupakan salah satu dari banyak tujuan pengelompokkan yang adil. Hal
ini akan memberi peluang peningkatan belajar bagi semua siswa.

7. Peranan Guru

Perubahan mendasar dalam paradigma baru ini adalah mengenai peranan guru. Guru
dituntut dapat berperan ganda, dan tidak sekedar sebagai instruktor, tetapi yang lebih
penting adalah berperan sebagai fasilitator, kolaborator, dan pembimbing.

 Fasilitator. Guru memberi lingkungan, pengalaman, dan kegiatan belajar yang
kaya dengan pemberian berbagai peluang untuk kerja kolaboratif, pemecahan
masalah, tugas-tugas otentik, dan berbagi pengetahuan dan tanggung jawab.

 Pembimbing. Dalam kelas kolaboratif, guru harus bertindak sebagai pembimbing
— suatu peran yang kompleks yang menyatukan peran sebagai penggubah kelas,
mediator, model, dan sebagai pelatih. Ketika siswa belajar, guru harus berperan
sebagai pengatur level informasi dan mendorong sesuai dengan kebutuhan siswa,
dan membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan awal
mereka, memperbaiki strategi pemecahan masalah mereka, dan membimbing
belajar bagaimana belajar.

 Partner belajar/Kolaborator. Guru dan siswa berpartisipasi dalam kegiatan
investigasi bersama. Dengan bantuan teknologi,  siswa mungkin menjadi guru,
demikian sebaliknya guru menjadi siswa. Guru berperanan sebagai partner
belajar siswa.
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8. Peranan Siswa

Sebaliknya berperan sebagai peneliti, pemagang, dan pembangun pengetahuan dan
keterampilan.

 Peneliti. Siswa meneliti konsep dan menghubungkan dan mengaplikasikan
keterampilan dengan berinteraksi dengan dunia fisik, material, teknologi, dan
orang lain. Eksplorasi yang berorientasi pada diskoveri akan memberi peluang
siswa untuk membuat keputusan mengenai penggambaran suatu objek,
peristiwa, orang, atau konsep.

 Magang kognitif. Siswa magang kognitif ketika mereka melakukan observasi,
menerapkan dan menghaluskan kognitifnya melalui proses berpikir bersama-
sama dengan praktisi dunia nyata. Dalam model ini, siswa melakukan praktik
dalam berbagai situasi dan berbagai tugas dan mengartikulasikan pengalaman-
pengalaman mereka.

 Penghasil pengetahuan. Siswa menghasilkan produk bagi dirinya sendiri dan
masyarakat mereka berupa sintesis pengetahuan dan keterampilan. Melalui
penggunaan teknologi, siswa memberikan kontribusi yang signifikan dalam
peningkatan khasanah pengetahuan.

KESIMPULAN
Pada posisi pendidikan teknologi dan kejuruan belum menduduki posisi yang berarti

dalam panggung pendidikan kita, dunia terus berubah dengan disertai segala tuntutan
barunya. Perubahan tuntutan kecakapan manusia sejalan dengan tumbuhnya berbagai jenis
pekerjaan baru.  Ada kecenderungan baru dalam evolusi pengetahuan yang makin konvergen
sebagai akibat dari berbagai jenis pekerjaan baru yang menuntut kecakapan multidisipliner,
dan nyaris tidak ada lagi pekerjaan yang membutuhkan kecakapan spesifik semata-mata.
Kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang makin konvergen, berbagai
cabang dan bidang ilmu berinteraksi dan berintegrasi dan melahirkan konvergensi-
konvergensi pengetahuan dan teknologi baru.  Ini artinya, lembaga pendidikan dituntut
melakukan upaya perubahan secara komprehensif yang tidak cukup mengandalkan paradigma
baru pendidikan. Penggunaan paradigma baru yang sebagai kerangka pikir inovasi-inovasi
kurikulum dan pembelajaran adalah bagian terpenting dari upaya menuju perubahan secara
komprehensif tersebut.

Perubahan secara komprehensif hanya akan berlangsung, jika inovasi pembelajaran
teknologi dan kejuruan dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator belajar
berparadigma baru. Indikator-indikator inovasi pembelajaran dengan paradigma baru meliputi
berbagai hal substantif mengenai hakikat belajar, yakni  (1) perubahan visi belajar menuju, (2)
karakteristik tugas belajar, (3) model dan strategi pembelajaran, (4) pengukuran hasil belajar,
(5) konteks belajar, (6) manajemen belajar (pola pengelompokan), (7) peran guru, dan (8)
peran siswa.
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PERAN DAN FUNGSI PELATIHAN PROFESI
DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS GURU

Dr. M. Subandowo, M.S
Program Pascasarjana (PPs) UNIPA Surabaya

Abstrak: Training as a systematic development of attitude, behavior, knowledge
and skills are demanded by a teacher to complete their profession, appropriately.
Generally, training is an activity to improve all skills and strategies in
accomplishing works in particular time. The essential  point of profession  training
is for developing four competencies. Through developing those competencies, a
teacher is demanded to be productivie one. The improvement of techers’
productivity can be treated through  in-service training. Nowadays, the
profession training is line with goverment policy which is known as Training and
Education of Teacher Profession (PLPG). In that activity the teachers are required
to have good comprehension, so having completed the activity, the teacher will
be able to improve their productivity.

Key words : Training, Teacher’s Competence,Productivity.

A. Pendahuluan
Masa depan sistem pendidikan di Indonesia tidak semata-mata menyangkut upaya

untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan secara internal, tetapi juga dituntut untuk
meningkatkan kesesuaian pendidikan dengan aneka sektor kehidupan lain yang semakin
kompleks (Danin, 2002: 17) Oleh sebab itu perlu program pengembangan pendidikan tenaga
kependidikan yang dirancang secara cermat dan tepat. Berkaitan dengan itu Ibrahim (1998: 2)
menyatakan, bahwa pendidikan harus dirancang sedemikian rupa, dengan cara menindak
lanjuti pertanyaan penting, yaitu:

1. Bagaimana kita harus menyiapkan anak didik agar mereka mampu menghadapi kehidupan
modern sekaligus mampu mengembangkannya ?

2. Bagaimana kurikulum sekolah harus disusun agar relevan dengan tantangan kemajuan
teknologi dan ilmu pengetahuan ?

3. Bagaimana mendayagunakan fasilitas yang ada untuk mengefektifkan proses
pembelajaran ?

4. Metode pembelajaran apa yang tepat digunakan, sesuai dengan perubahan pola
kehidupan dewasa ini ?

Dunia pendidikan dituntut untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang sesuai
dengan kemajuan teknologi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.Hal ini
disebabkan, pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Secara spesifik tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan dinyatakan dalam
Undang-Undang R I No. 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan
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bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003).

Untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, maka individu-individu dalam organisasi
pendidikan harus memiliki kemampuan. Guru sebagai bagian dari organisasi sekolah memiliki
kewajiban untuk melaksanakan serangkaian tugas sesuai dengan fungsi yang harus
dijalankannya. Sebagai seorang manajer PBM guru berkewajiban memberi pelayanan kepada
siswanya terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tanpa menguasai materi pelajaran,
strategi pembelajaran dan pembimbingan kepada siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi,
maka guru tidak mungkin dapat mencapai kualitas pendidikan yang maksimal. (Suhardan,
2007: 4)

Dalam rangka melaksanakan 4 pilar pendidikan Indonesia berbenah diri melalui
serangkaian kebijakan pendidikan.  Salah satu kebijakan itu dapat disimak Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen yang mengarah kepada peningkatan sumber
daya guru. Hal ini mengingat guru yang diperlukan harus memiliki karakteristik tertentu, yang
dapat mengarahkan peserta didik kepada empat dasar pembelajaran tersebut. Menurut
analisis Widayati,  dalam karyanya yang berjudul Reformasi Pendidikan Dasar (2002: 29)
karakteristik guru yang diperlukan adalah: 1) Memahami profesi guru sebagai panggilan hidup
sejati (genuineness), 2) Selama proses pembelajaran mengupayakan positive reward, sehingga
siswa mampu malakukan self-reward, 3) Sikap guru tidak hanya simpatik, tetapi juga perlu
berempatik, 4) Menyadari bahwa sebagai guru di era global hendaknya memiliki ability to be a
learner (long life learning) dan bukan hanya berprofesi yang ambivalen. Dengan demikian
kersadaran penuh tentang pekerjaan sebagai profesi merupakan karakter yang harus dimiliki
oleh setiap guru.

Dalam kaitan itu, kajian yang dilakukan oleh Tilaar juga tidak dapat diabaikan. Dalam
tulisannya yang bertajuk Beberapa  Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif
Abad 21 (1999: 312-314) menyatakan, bahwa dalam transformasi sosial era globalisasi, profesi
guru yang bertugas mempersiapkan sumber daya manusia untuk hidup dan berkarya dalam
perubahan sosial juga menuntut perubahan-perubahan yang sesuai. Dalam hal ini guru
memperoleh premis-premis baru agar dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Lebih jauh
dinyatakan, bagi bangsa Indonesia ada tiga fungsi baru yang disandang, yaitu:

1. Guru sebagai agen perubahan. Dalam era transformasi yang begitu cepat, sosok guru
dapat berfungsi secara efektif sebagai agen perubahan. Dengan armada sebesar 1,5 juta
orang, guru sangat dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu generasi
muda menghadapi proses transformasi tersebut.

2. Guru sebagai pengembang sikap toleransi dan saling pengertian. Di dalam era global
diperlukan saling pengertian dan toleransi antar seluruh umat manusia. Sikap itu
dikembangkan mulai dari lingkup yang kecil, dari keluarga, sekolah, dan lingkungan
sekitar. Dapat dinyatakan, begitu besar peran guru untuk menumbuhkan saling
pengertian di antara peserta didiknya, yang kemudian meningkatkan saling pengertian
dan toleransi tersebut pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

3. Guru sebagai pendidik profesional. Dalam era global peran sekolah semakin dituntut
untuk berperan sebagai pusat pengalaman belajar. Hal ini harus dimanfaatkan seoptimal
mungkin, sehingga memerlukan sosok guru yang mmengusai ilmu pengetauan dan
teknologi dan menguasai metologi pembelajaran yang modern pula. Oleh sebab itu guru
perlu meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan tuntutan perubahan
masyarakat
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Dengan mencermati hal tersebut di atas, maka posisi guru secara tegas dinyatakan

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Bab II Pasal 2
ditegaskan: Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang
diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pada Pasal 4
dinyatakan, bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan
martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu
pendidikan nasional.

B. Upaya Peningkatan Kualitas Guru
Perlu diketahui, secara umum tujuan utama desentralisasi pendidikian di Indonesia

adalah: 1) Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-
masalah kecil di tingkat lokal. 2) Meningkatkan pengertian rakyat dan dukungan mereka
dalam pengembangan sosial ekonomi.3) Menyusun program perbaikan sosial ekonomi pada
tingkat lokal secara realistis. 4) Melatih rakyat untuk dapat mengatur usahanya sendiri. 5)
Membina kesatuan nasional. Arah kebijakan nasional untuk memberikan otonomi yang lebih
besar kepada daerah pada sektor pendidikan dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah pusat
(Depdiknas)  menyerahkan sebagian urusannya kepada instansi vertikal yang berada pada
tingkatan di bawahnya dengan hati-hati melaui proses uji coba. Pada dasarnya semangat
penerapan desentralisasi pendidikan tidak lepas dari perluasan akses pendidikan dasar
(SD/MI) di daerah-daerah melalui program wajib belajar 9 tahun. Sayangnya banyak kalangan
menilai, bahwa selama ini aspek manajemen pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah
belum maksimal. Hal ini berdampak terhadap seluruh komponen sistem pendidikan menjadi
kurang terkoordinasi dan kurang terpadu. Kelemahan aspek manajeman itu juga dipandang
sebagai penyebab utama kurang memuaskannya mutu pendidikan, di samping berdampak
negatif pula bagi pelaksanaan efisiensi internal pendidikan (Supriadi, 2000: 150).

Sejalan dengan pembenahan-pembenahan yang terus dilakukan menuju
desentralisasi pendidikan, semua kalangan masyarakat di negeri ini menaruh harapan yang
sangat besar terhadap upaya perbaikan bidang pendidikan melalui kebijakan pemerintah.
Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, maupun pembenahan pada tingkat
kurikulum di setiap jenjang pendidikan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat dan tantangan global. Dalam era global dewasa ini pendidikan sangat penting
artinya sebagai prasyarat penguasaan ilmu dan teknologi agar suatu bangsa dapat
mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat dan kompleks. Dengan demikian
dinamika suatu bangsa pada era global sangat diwarnai oleh perlombaan untuk menggapai
puncak ilmu pengetahuan. Agar suatu bangsa dalam era globalisasi tetap dapat eksis, maka
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kadar yang memadai termasuk
kemampuan berkreativitas, mengembangkan dan menerapkannya merupakan tuntutan yang
mutlak (Hatten & Rosenthal, 2001: 5).

Pemerintah malalui Depdiknas berusaha mengantisipasi perkembangan yang terjadi di
era global secara kritis. Melalui VISI Depdiknas, pendidikan ingin mewujudkan Insan Indonesia
Cerdas dan Kompetitif. Visi pendidikan yang dikembangkan menjadi sangat jelas dan menjadi
pedoman arah MISI agar “Pendidikan yang mampu Membangun insan Indonesia yang Cerdas
dan Kompetitif dengan Adil, Bermutu, dan Relevan untuk Kebutuhan Masyarakat Global
(Depdiknas, 2008: 2).

Tidak dapat diingkari, bahwa konteks baru bagi peningkatan daya saing antar bangsa
dewasa ini adalah kebutuhan untuk mengetahui segala perubahan. Hal ini dapat dilakukan
dengan jalan penguasaan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu berbagai bangsa dewasa ini di
samping semakin ketat berlomba dalam penguasaan ilmu pengetahuan, juga dalam hal
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kemampuan menciptakan, mengembangkan, dan menggunakannya dalam rangka mencapai
kesuksesan kompetitif. Sudah pasti Bangsa Indonesia dewasa ini juga tengah berusaha ikut
ambil bagian dalam arena tersebut dengan pembenahan-pembenahan dalam bidang
pendidikan. Hal ini mengingat untuk dapat eksis dan diakui keberadaannya pada era
globalisasi, harus menempatkan pendidikan sebagai unsur penting yang harus mendapat
prioritas dan perhatian utama. Arus globalisasi yang ditandai oleh peradaban dunia yang terus
berubah, diwarnai oleh inovasi sosial dan kemajuan ekonomi. Dua hal itu tampak sebagai
suatu kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas imajinasi dan kreativitas sebagai
ungkapan dari kebebasan manusia dan standarisasi tingkah laku perorangan (UNESCO, 1996:
94).

Satu-satunya pilihan bagi pemerintah yang bertanggung jawab adalah,
mempersiapkan diri agar rakyatnya dapat memasuki era global dengan kesiapan yang mantap.
Cara yang seharusnya ditempuh adalah menyelenggarakan pendidikan yang memungkinkan
rakyatnya memperoleh pengetahuan yang diperlukan sebanyak mungkin. Penguasaan
informasi dan penguasaan sebanyak mungkin pilihan agar generasi muda nantinya memiliki
kompetensi untuk berkompetisi pada era global (Ohmae, 1990: 195). Kualitas pendidikan yang
tinggi sangat diperlukan dalam rangka menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka,
demokratis, dan memiliki daya saing. Hal ini pada gilirannya akann dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penyempurnaan kurikulum dilakukan secara
responsif terhadap penerapan hak azasi manusia, kehidupan demokratis, globalisasi, dan
otonomi daerah (Depdiknas, 2001: 6).

Ukuran kualitas dalam bidang pendidikan, lulusannya tidak cukup jika hanya diukur
dengan standar lokal atau nasional saja. Hal ini disebabkan era global telah membuka sekat-
sekat lokal maupun nasional sebagai standar kualitas dalam bidang apapun. Dengan demikian,
bangsa yang berhasil adalah bangsa yang berpendidikan dengan mutu yang tinggi sesuai
dengan standar global tersebut. Pemerintah melalui Undang-Undang tentang Sistem
Pendidikan Nasional (2003) dan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (2005) tentu sudah
menetapkan apa yang akan dikembangkan melalui model yang seharusnnya digunakan. Hal ini
tidak terlepas dari orientasi kurikulum sebagai upaya untuk mengembangkan diri para peserta
didik, pengembangan disiplin ilmu. Dengan kata lain, kurikulum yang dikembangkan dalam
berbagai bidang ilmu bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik pada kemampuan
tertentu yang kompetitif (Hasan, 2004: 4).

Dengan demikian pendidikan memiliki fungsi dan potensi untuk melakukan persiapan-
persiapan menghadapi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tuntutan globalisasi.
Dalam hal ini sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk mengajarkan
ilmu pengetahuan, tetapi harus mampu menghasilkan peserta didik yang menjadi pelaku
perubahan yang mandiri. Oleh sebab itu, sekolah ditantang untuk semakin handal dalam
memberikan perannya sebagai upaya mempersiapkan siswa mengantisipasi tuntutan global
(Widayati, 2002: vi-vii). Mengenai tata nilai yang menjadi acuan adalah:

1. Nilai-nilai masukan (input values), dalam rangka mencapai keunggulan yang Amanah
(Trustworthiness), Profesional dan Percaya Diri, Antusias dan Bermotivasi Tinggi,
Bertanggung Jawab, Kreatif, Disiplin, dan Peduli.

2. Nilai-nilai proses (process values), dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi
yang diinginkan, yaitu Visioner dan Berwawasan, Menjadi Teladan, Memotivasi
(Motivating), Menghilhami (Inspiring), Memberdayakan (Empowering), Membudayakan
(Culture-forming) Taat azas, Koordinatif dan Bersinergi dalam Kerangka Kerja Tim, dan
Akuntabel.

3. Nilai-nilai keluaran (output values), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para
stakeholders yaitu Produktif, Gandrung, Mutu Tinggi / Sevice Execellence, Dapat Dipercaya
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(Andal), Responsif dean Aspiratif, Antisipatif dan Inovatif, Demokratis, berkeadilan,
Insklusif, dan Pembelajaran Sepanjang Hayat. (Depdiknas, 2008: 3).

Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut, setiap lembaga pendidikan pada setiap
jenjang, khususnya tingkat Sekolah Dasar sangat memerlukan guru yang memiliki kemampuan
yang memadai untuk dapat mencapai target yang telah digariskan. Dalam kaitan ini,
kemampuan yang disyaratkan adalah  guru yang memilki sosok utuh kompetensi yang terdiri
atas kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Kompetensi akademik merupakan
landasan saintifik dari penyelenggaraan layanan keguruan, yang terdiri atas: a) kemampuan
mengenal peserta didik secara mendalam, b) kemampuan menguasai bidang studi, c)
kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, dan d) kemampuan
mengembangkan profesi secara berkelanjutan. Kemudian, kompetensi profesional dapat
dibentuk melalui penerapan kompetensi akademik di sekolah. Oleh sebab itu, dalam
kenyataannya kompetensi akademik dan kompetensi profesional merupakan kemampuan
yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan (Depdiknas, 2006: 4-5).

C. Peningkatan Kualitas dan Karir Guru
Sudah pasti tuntutan kualifikasi pendidikan sangat erat kaitannya dengan peningkatan

kompetensi akademik dan profesional. Hal itu layak sebagai bahan pertimbangan mutlak bagi
perekrutan tenaga guru sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan dan
pembelajaran. Mengingat begitu pentingnya peran guru  untuk ikut ambil bagian dalam
mempersiapkan peserta didik yang memiliki daya saing di masa depan, maka sangat perlu
dicari jalan keluar untuk meningkatkan  kualifikasi pendidikan sebagai dasar pembentukan
kompetensi mereka, baik yang berkaitan dengan kompetensi akademik maupun kompetensi
profesional. Dengan demikian akan dapat diprediksi kinerja dan pencapaian target
pembelajaran yang dihasilkannya.

Kemudian untuk kepentingan peningkatan kualitas guru, perlu dikemukakan beberapa
saran, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Guru
a. Dalam   upaya   peningkatan  mutu  guru   melalui   pendidikan   dalam   jabatan,

penekanan  diberikan pada kemampuan guru agar dapat meningkatkan efektifitas
mengajar, mengatasi persoalan-persoalan praktis dan pengelolaan proses
pembelajaran, dan meningkatkan kepekaan guru terhadap perbedaan individu para
siswa yang dihadapinya.

b. Pembinaan mutu guru perlu secara sungguh-sungguh memberikan perhatian melatih
kepekaan guru terhadap para siswa yang semakin beragam, terutama pada
pendidikan dasar sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya akses peserta didik
terhadap sekolah.

c. Dalam rangka peningkatan mutu guru, lembaga-lembaga Diklat (PPG dan BPG) di
lingkungan Depdiknas perlu lebih dioptimalkan peranannya sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

d. Sesuai dengan prisip-prinsip peningkatan mutu berbasis sekolah dan semangat
desentralisasi, sekolah diberi kewenangan yang lebih besar untuk menentukan apa
yang terbaik untuk meningkatkan mutu guru-gurunya.
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2.   Pengembangan Karier Guru

a. Karier sebagai guru profesional perlu diciptakan sedemikian rupa, sehingga cukup
memberi kepuasan kepada para guru untuk tetap sebagai guru, karena daya tarik
berkarier sebagai guru sama dengan karier pada lingkungan profesi yang lain.

b. Untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran di sekolah, beban-beban non

akademik guru yang tidak sesuai dengan status dan tugas-tugas profesionalnya
sebagai guru sebaiknya dikurangi, karena hal itu sangat mengganggu kelancaran
penyenggaraan pendidikan dan pembenahan mutu pendidikan.

c. Pengangkatan seorang dalam jabatan kepala sekolah dilakukan melalui seleksi yang
ketat, adil, dan transparan dengan mengutamakan kapasitas kepemimpinan orang
yang bersangkutan. Harus dihindari pengangkatan kepala sekolah yang hanya
berdasarkan pada lamanya masa kerja atau pertimbangan lain yang tidak berkaitan
dengan tujuan peningkatan mutu pendidikan.

d. Fungsi pengawasan pada semua jenjang pendidikan dioptimalkan sebagai sarana
untuk memacu mutu pendidikan. Pengawasan itu dilaksanakan dengan lebih
mengutamakan aspek-aspek akademik dibanding aspek administratif.

D. Pelatihan Profesi Dalam  Peningkatan Produktivitas Guru

Kegiatan pelatihan profesi bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian yang
integral dalam upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga
pada gilirannya diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dengan kata lain, mereka dapat bekerja secara
lebih produktif dan mampu meningkatkan pproduktivitasnya. Alan Cowling & Phillips James
(dalam Ahmad Sudrajat, 2008: 1) memberikan rumusan pelatihan sebagai: “perkembangan
sikap/pengetahuan/keterampilan pola kelakuan yang sistematis yang dituntut oleh seorang
guru untuk melakukan tugas atau pekerjaan dengan memadai”

Menurut Ahmad Sudrajat (2008: 1), bagi sekolah setidaknya terdapat tujuh manfaat
yang dapat dipetik, yaitu: (1) peningkatan produktivitas kerja sekolah sebagai keseluruhan; (2)
terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan; (3) terjadinya proses
pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat; (4) meningkatkan semangat kerja seluruh
tenaga kerja dalam prganisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi; (5)
mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang
partisipatif; (6) memperlancar jalannya komunikasi yang efektif; dan (7) penyelesaian konflik
secara fungsional.

Sedangkan manfaat pelatihan bagi guru, diantaranya : (1) membantu para guru
membuat keputusan dengan lebih baik; (2) meningkatkan kemampuan para guru
menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya; (3) terjadinya internalisasi dan
operasionalisasi faktor-faktor motivasional; (4) timbulnya dorongan dalam diri guru untuk
terus meningkatkan kemampuan kerjanya; (5) peningkatan kemampuan guru untuk
mengatasi stress, frustasi dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya pada
diri sendiri; (6) tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan
oleh para guru dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual; (7)
meningkatkan kepuasan kerja; (8) semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang;
(9) makin besarnya tekad guru untuk lebih mandiri; dan (10) mengurangi ketakutan
menghadapi tugas-tugas baru di masa depan (Ahmad Sudrajat, 2008: 1)

Peningkatan produktivitas guru dapat dilakukan melalui program pelatihan profesi
dalam jabatan. Pelatihan mengandung makna bahwa setelah mengikuti pelatihan guru akan
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terdorong motivasinya untuk memperbaiki kinerjanya. Pelatihan secara umum merupakan
kegiatan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja
tertentu dalam waktu yang sangat singkat (Sikula, 1976). Pelatihan profesi esensinya bagi guru
dalam rangka mengembangkan empat kompetrensi. Dengan mengembagkan empat
kompetensi tersebut guru memiliki produktivitas yang baik.

Menurut pasal 10 dinyatakan bahwa “kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional yang diperoleh melalui profesi”. Pelatihan profesi guru yang ada
sekarang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dikenal dengan pendidikan dan latihan
profesi guru (PLPG). Dalam kegiatan tersebut diharapkan guru memiliki pemahaman yang
baik, sehingga setelah menyelesaikan kegiatan tersebut dapat meningkatkan
produktivitasnya.

Seorang guru yang telah mempunyai kompetensi pedagogik minimal telah menguasai
ilmu pendidikan (landasan kependidikan) disamping menguasai bidang studi tertentu yang
diampunya, menguasai metode pembelajaran, dan menguasai berbagai pendekatan
pembelajaran. Menguasai asas-asas didaktik belum merupakan jaminan, bahwa seorang akan
sendirinya menjadi guru yang baik, karena mengajar itu sangat kompleks  dan dipengaruhi
oleh faktor-faktor lainnya seperti pribadi guru, suasana kelas, hubungan antara sesama
manusia, kurikulum, keadaan sosial ekonomi, dan sebagainya. Akan tetapi seorang pasti tidak
akan menjadi guru yang baik bila mengabaikan asas-asas didaktik (Nasution, 1986).

Kemampuan pedagogik menurut Suparno (2002: 52) merupakan kemampuan dalam
pembelajaran atau pendidikan yang memuat pemahamanakan sifat, ciri anakdidik dan
perkembangannya, mengerti berbagai konsep pendidikan yang berguna untuk membantu
siswa, menguasai beberapa metodologi mengajar yang sesuai dengan bahan dan
perkembangan siswa, serta menguasai sistem evaluasi yang tepat dan baik yang pada
gilirannya semakin meningkatkan kemampuan siswa.

Dari pengertian dan pemahaman tersebut di atas, maka guru: (1) perlu mengenal diri
peserta didik; (2) menguasai beberapa teori tentang pendidikan (terlebih di jaman modern);
dan (3) memahami bermacam-macam model pembelajaran.

Guru diharapkan memahami sifat-sifat, karakter, tingkat pemikiran, perkembangan
fisisk dan psikis anak didik. Dengan demikian guru akan mudah mengerti kesulitan dan
kemudahan yang dihadapi peserta didik dalam menegembangkan dirinya. Untuk itu guru
perlu mencari pendekatan yang baik, mengetahui ilmu psikologi anak dan perkembangan
anak, dan mengetahui bagaimana perkembangan pengetahuan anak tersebut.

Sistem pendidikan di Indonesia lebih dikembangkan ke arah pendidikan yang
demokratis, maka teori dan filsafat pendidikan yang lebih bersifat dekokratis perlu didalami
dan dikuasai oleh guru.  Dengan mengerti bermacam-macam teori pendidikan , diharapkan
guru dapat memilih mana yang paling baik untuk membantu perkembangan anak didik. Oleh
karena itu guru kelaslah yang sungguh mengerti situasi kongkrit siswa mereka, diharapkan
guru dapat meramu teori-teori itu sehingga cocok dengan situasi anak didik yang diasuhnya.
Oleh sebab itu guru diharapkan memiliki kretaifitas untuk selalu menyesuaikan teori yang
digunakan dengan situasi belajar siswa secara nyata.

Dengan memahami berbagai macam model pembelajaran, maka guru akan lebih mudah
mengajar sesuai dengan situasi peserta didik. Yang tidak kalah penting dalam pembelajaran
adalah guru dapat membuat evaaluasi yang tepat, sehingga dapat dengan sesungguhnya
memantau dan mengerti apakah siswa sungguh berkembang seperti yang direncanakan
sebelumnya. Apakah proses pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik dan membantu
anak berkembang secara efisien daan efektif ?
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Prinsip didaktik yang perlu diketahui oleh guru diantaranya adalah motivassi, aktivitas,

peragaan, individualitas, apersepsi, lingkungan, dan kerjasama (Ahmad, dkk, 2008-99).

Motivasi adalah usaha-usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi, sehingga anak itu
mau, ingin melakukan, dengan kata lain motivation is an essensial condition of learning. Makin
tepat motivasi yang diberikan, maka makin berhasil pembelajaran tersebut, dan motivasi
menentukan intensitas usaha siswa dalam belajar.

Prinsip aktivitas merupakan prinsip utama dalam didaktik. Karena belajar pada
hakekatnya adalah suatu kegiatan, belajar adalah proses mengalami sendiri. Jadi dalam
belajar, anak harus dirangsang untuk melakukan kegiatan bukan sekedar mendengarkan atau
mencatat, seperti semboyan learning by doing (Dewey).

Peragaan sebagai alat bantu pembelajaran, dengan berbagai bentuknya, berfungsi
bagi guru dalam memperjelas pemahaman siswa agar tidak terjadi verbalisme. Karena tidak
selamanya metode verbal atau menggunakan kata-kata/bahasa dapat memberikan penjelasan
kepada siswa. Metode verbal dapat efektif apabila didasarkan pada : (1) pengalaman yang
telah dimiliki siswa; (2) tingkat kematangan siswa untuk mengabstraksi;  dan (3) usaha
memperoleh pengalaman sendiri (vicarious experience).

Memperhatikan individualitas siswa, merupakan salah satu prinsip dari didaktik. Dengan
adanya bermacam-macam perbedaan diantara peserta didik dapat dipahami seperti bahan
pelajaran yang sama, kecepatan yang sama, cara mengerjakan yang sama, penilaian yang
sama tidak akan memenuhi dasar individualitas.

Keberhasilan sekolah tidak lepas dari masyarakat dana lingkungannya, proses
pendidikan di sekolah harus menyentuh kerberadaan masyarakat dan lingkungannya.
Masyarakat dan lingkungan dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang dapat membantu
optimalisasi proses pendidikan di sekolah. Sebaliknya sekolah dapat memberikan kontribusi
terhadap pembangunan masyarakat lingkungannya. Berbagaia cara dapat dilakukan dalam
menggunakan sumber-sumber dalam lingkungan, seperti membawa kelas ke dalam
masyarakat dan membawa masyarakat ke sekolah.

Apersepsi dalam proses pembelajaran adalah menghubungkan antara pengetahuan dan
pemahaman yang telah ada pada siswa dengan pengetahuan yang akan diketahui pada saat
pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain yang diketahui oleh siswa digunakan untuk
mengetahui hal yang belum diketahui. Dengan apersepsi ini dapat membangkitkan minat dan
perhatian untuk sesuatu, oleh karena itu pelajaran harus selalu dibangun atas pengetahuan
yang telah ada.

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mereka membimbing peserta
didik dalam menguasai materi yang diajarkan, hal ini sejalan dengan Johnson (1980) (dalam
Heriati, 2001: 28), bahwa kemampuan profesional mencakup penguasaan materi pelajaran,
yang terdiri atas penguasaan bahan/materi yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar
keilmuan dari bahan yang diajarkan itu. Kompetensi profesional meliputi tiga elemen, yakni
(1) pengetahuan dan pemahaman tentang disiplin akademik (keilmuan), elemen psikomotor,
hubungan interpersonal, dan nilai-nilai norma; (2) ketremapilan-keterampilan dalam
melaksanakan prosedur-prosedur yang bersifat psikomotorik, berinteraksi dengan orang lain;
dan (3) sika-sikap profesional.

Sebagaimana pengertian kompetensi profesional guru diatas adalah penguasaan
bahan/materi ajar dan konsep-konsep keilmuan ,maka aspek-aspek dari kompetensi ini
mencakup:
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1. Merencanakan program pembelajaran

Dalam merencanakan program pembelajaran (persiapan mengajar) guru dituntut untuk
dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara amat khusus yang menghantarkan pada
pemahaman konseptual mengenai:
a. Bentuk perilaku siswa setelah mempelajari bahan ajar tertentu dalam waktu yang

telah ditentukan;

b. Hakikat pokok bahasan yang dijadikan objek belajar;

c. Relevansi antara pencapaian tujuan dengan tujuan pembelajaran umum;

d. Hubungan hierarkis antara tujuan satuan pembelajaran yang disusun dengan tujuan
satuan pembelajaran sebelum dan sesudahnya;

e. Hakikat siswa dalam hal kemampuan dan latar belakangnya.

Dengan pemahaman kelima hal tersebut,guru akan mampu menjabarkan tujuan
pembelajaran umum menjadi tujuan pembelajaran khusus secara tepat dan
representatif,dan memilih tujuan-tujuan pembelajaran khusus mana yang penting dan
dapat dicapai oleh siswa melalui pelajaran yang akan di sampaikanya.Hal yang demikian
itu memerlukan kemampuan untuk melakukan pertimbangan dan pengambilan
keputusan secara profesional.Dengan perumusan tujuan pembelajaran khusus yang
tidak tepat akan sangat mempengaruhi proses pembelajaran selanjutnya sampai pada
tahapan penilaian pencapaian tujuan itu.
Dalam merumuskan tujuan pembelajaran khusus yang baik hendaknya memperhatikan
hal-hal seperti berikut: (1) terdiri dari komponen ABCD (audiens, behavior, conditions,
and degree); (2) menggunakan kata yang opresional/spesifik; (3) merupakan hasil
belajar bukan proses belajar; (4) mendasarkan pada jenis belajar dan (5) secara
redaksional,rumusan tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia.

2. Penguasaan bahan ajar atau materi pengajaran

Sebenaranya, sebelum terumuskan empat kompetensi di dalam undang-undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah dirumuskan
sepuluh kemampuan Guru yang di rumuskan oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan pada waktu itu (1980), yang terdiri dari: (1) Kemampuan menguasai bahan
pelajaran beserta konsep-konsep dasar ke ilmuan, (2) Kemampuan menguasai landasan
pendidikan; (3) Kemampuan menguasai bahan pengajaran; (4) Kemampuan menyusun
program pengajaran dan kemampuan melaksanakan program pengajaran; (5)
Kemampuan menilai hasil dan proses belajar-mengajar yang telah dilaksanakan; (6)
Kemampuan menggunakan media dan sumber pembelajaran; (7) Kemampuan
menyelenggarakan program bimbingan; (8) Kemampuan menyelenggarakan
administrasi sekolah;  (9) Kemampuan berinteraksi dalam proses belajar mengajar; dan
(10) Kemampuan menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran.
Apabila dikaitkan dengan ke empat kompetensi guru sebagaimana yang tertera dalam
Undang-Undang Guru dan juga tersirat dalam PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (ps.28 ayat 3) dengan sepuluh kemampuan dasar guru tersebut,
maka akan di temukan adanya titik singgung dan tidak diperoleh kesan adanya
pertentangan satu sama lainnya. Dan jika kesepuluh kemampuan dasar guru itu
diintegrasikan ke dalam empat kompetensi, maka kemampuan dasar menguasai bahan
pengajaran, menyusun program, melaksanakan program pengajaran, menilai hasil dan
proses pembelajaran merupakan kompetensi profesional.
Sehubungan dengan kemampuan menguasai bahan ajar, dalam hal ini Purnomo (2003),
menyatakan bahwa guru dituntut menguasai bahan ajar. Bahan ajar adalah media
pencapaian tujuan pengajaran, pendalaman bahan ajar memiliki kemungkinan banyak
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dalam pembentukan diri siswa. Guru hendaknya menguasai bahan ajar wajib (pokok),
bahan ajar penunjang, dan bahan ajar pengayaan secara mendalam, berpola
(berstuktur), dan fungsional. Dalam menjabarkan serta mengorganisir bahan ajar (dalam
tahap perencanaan dan pelaksanaan pengajaran), guru hendaknya memperhatikan
asas-asas sebagai berikut: relevan dengan tujuan pembelajaran, selaras dengan taraf
perkembangan mental siswa, selaras dengan tuntutan perkembangan IPTEK, selaras
dengan kondisi dan situasi lingkungan siswa, serta guru mampu menggunakan aneka
sumber secara terpadu. Selanjutnya, guru juga hendaknya memiliki  kemampuan
mengelola program belajar-mengajar. Guru hendaknya menguasai secara fungsional
tentang pendekatan sistem dalam perencanaan-pelaksanaan pengajaran, menguasai
asas-asas pengajaran, menguasai prosedur-metode-stretegi-teknik pengajaran,
menguasai bahan ajar, mampu merancang-mendayagunakan fasilitas-media-sumber
pengajaran. Secara akumulatif guru diharap mampu menyusun rencana pengajaran (RP)
yang berbobot (dalam pengembangan unsurnya dan sistematikanya).

3. Memiliki konsep-konsep keilmuan

Idealnya setiap guru memiliki perpustakaan pribadi yang mendukung penguasaan ke
ilmuanya. Dengan begitu guru akan memiliki kemampuan menguasi bahan pelajaran
beserta konsep-konsep dasar keilmuan, sebagaimana dirumuskan dalam kemampuan
pertama pada sepuluh kemampuan dasar.  Dasar keilmuan ini, di dalam kajian profesi
merupakan syarat paling hakiki untuk menjadikan seseorang sebagai profesional, dan
dasar keilmuan inipun merupakan indikasi keandalan dari seorang profesional.
Keilmuan diartikan sebagai body of knowledge (batang tubuh keilmuan) yang akan
memberi warna kepada pemegang ilmu itu sendiri dan membedakanya dari orang yang
tidak memiliki keilmuan serupa. Dengan ilmu tersebut, orang akan menjadi ahli, dan
keahlianya ini hanya  di peroleh melalui suatu pendidikan yang relatif lama, sekurang-
kurangnya pada jenjang S1. Hal ini sejalan dengan Sanusi (1991:20) bahwa profesi
mempunyai ciri-ciri, diantaranya: (1) memiliki keterampilan/keahlian, dimana untuk
mewujudkannya dituntut derajat keterampilan/keahlian tertentu; (2) pemerolehan
keterampilan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin, melainkan bersifat
pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan  dengan
menggunakan teori dan metode ilmiah; dan upaya mempelajari dan menguasai batang
tubuh ilmu dan keterampilan/keahlian  tersebut membutuhkan masa latihan yang lama,
bertahun-tahun, dan tidak cukup hanya  beberapa bulan.
Dengan demikian, seorang profesional di dalam menjalankan profesinya menggunakan
teori dan metode ilmiah yang di dasarkan pada konep-konsep ilmu tertentu yang
diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang intensif dan di programkan secara khusus
untuk itu. Guru yang profesional akan tercemin dalam penampilan pelaksanaan
pengabdian  tugas-tugas yang di tandai dengan keahlian, dengan keahlianya itu seorang
guru mampu menujukan otonominya baik secara pribadi maupun sebagai pemangku
profesinya.

4. Memiliki kemampuan mengelola kelas

Guru profesional, dituntut memiliki kemampuan mengelola kelas yang kondusif untuk
belajar siswa. Pengelolaan fisik (tata ruang kelas dan pengaturan tempat duduk dengan
memperhatikan sifat-sifat perorangan siswa,relatif mudah), yang lebih sulit adalah
upaya membina motivasi belajar(perorangan atau kelompok), kerja sama kelas,
kompetisi yang sehat, tertib disiplin kelas, dan penanganan siswa yang bersifat khusus
(bandel, pengacau kelas, badut kelas, minder dan kenakalan yang yng menjurus kriminal
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atau asusila). Inti pengelolaan kelas adalah menciptakan situasi sosial kelas yang
kondusif untuk belajar secara efektif-efisien.

5. Memiliki kemampuan menggunakan media dan sumber belajar

Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran. Media pengajaran adalah
alat penyalur pesan pengajaran  baik secara langsung maupun secara tidak langsung
(melalui rekaman). Sumber pengajaran adalah acuan dalam menjabarkan serta
mengorganisasikan bahan ajar yang dilakukan oleh guru. Sumber pengajaran dapat
berupa orang, rekaman, lingkungan, alat, srategi serta teknik pengajaran dan berbagai
pesan/informasi. Guru masa kini hendaknya selalu siap untuk belajar keilmuan secara
berkesinambungan dan juga harus menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya
sumber pengajaran bagi siswanya. Guru diharap mampu mendayagunakan serta
mengorganisasikan aneka sumber pengajaran secara kreatif serta terpadu.

E. Kesimpulan
Dalam era globalisasi dewasa ini profesi guru menduduki posisi penting, karena

mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Oleh sebab itu guru memperoleh premis-
premis baru agar dapat berfungsi seperti yang diharapkan, yaitu:

1. Guru sebagai agen perubahan. Dalam era transformasi yang begitu cepat, sosok guru dapat
berfungsi secara efektif sebagai penggerak dan pelaku perubahan.

2. Guru sebagai pengembang sikap toleransi dan saling pengertian. Di dalam era global
diperlukan saling pengertian dan toleransi antar seluruh umat manusia melalui proses
pendidikan.

3. Guru sebagai pendidik profesional. Dalam era global peran sekolah semakin dituntut untuk
berperan sebagai pusat pengalaman belajar. Berkaitan dengan ini peran guru menjadi
sangat penting, karena  bertanggung jawab dalam mempersiapkan peserta didik agar
memiliki daya saing yang tinggi di masa depan.

4. Manfaat pelatihan bagi guru membantu para guru membuat keputusan dengan lebih baik;
meningkatkan kemampuan para guru menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya;
terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional; timbulnya
dorongan dalam diri guru untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya; peningkatan
kemampuan guru untuk mengatasi stress, frustasi dan konflik yang pada gilirannya
memperbesar rasa percaya pada diri sendiri; tersedianya informasi tentang berbagai
program yang dapat dimanfaatkan oleh para guru dalam rangka pertumbuhan masing-
masing secara teknikal dan intelektual; meningkatkan kepuasan kerja; semakin besarnya
pengakuan atas kemampuan seseorang; makin besarnya tekad guru untuk lebih mandiri;
dan mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan.

5.  Pelatihan profesi guru berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dikenal dengan
pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Dalam kegiatan tersebut diharapkan guru
memiliki pemahaman yang baik, sehingga setelah menyelesaikan kegiatan tersebut dapat
meningkatkan produktivitasnya melalui empat kompetensi guru.

6.  Produktivitas guru dapat ditunjukkan dengan  penguasaan bahan ajar/ materi dan konsep-
konsep keilmuan mencakup merencanakan program pembelajaran, penguasaan bahan
ajar atau materi pengajaran, memiliki konsep-konsep keilmuan, memiliki kemampuan
mengelola kelas, memiliki kemampuan menggunakan media dan sumber belajar
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DAMPAK  PENGGUNAAN INTERNET DALAM BIDANG PENDIDIKAN:
UPAYA PENANGGULANGANNYA

Dr. Akhmad Margana, M.Pd.
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP-Garut)

Abstrak: Perkembangan internet yang semakin hari semakin meningkat baik
teknologi dan penggunaanya. Mempunyai banyak dampak baik positif maupun
negatif. Untuk yang bersifat positif, banyak manfaat dan kemudahan yang
didapat dari teknologi ini, misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan
kapan saja dengan e-banking, e-commerce juga membuat kita mudah melakukan
pembelian maupun penjualan suatu barang tanpa mengenal tempat. Mencari
referensi atau informasi mengenai ilmu pengetahuan juga bukan hal yang sulit
dengan adanya e-library dan masih banyak lagi kegunaan lainnya. Tentunya, tidak
dapat dipungkiri bahwa teknologi Internet membawa dampak negatif. Kejahatan
yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian dan
penipuan kini dapat dilakukan dengan menggunakan media komputer secara
online.

A. Pendahuluan
Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat penting

untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan
wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu
masalah pendidikan yang tak henti-hentinya dibicarakan, ialah sistem pendidikan yang belum
mampu membangun generasi yang dapat mengatasi tantangan perubahan zaman seperti
krisis ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Begitu gencarnya masalah pendidikan dibicarakan,
menandakan masalah pendidikan ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang
sungguh-sungguh.

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi, sekolah-
sekolah di Indonesia sudah waktunya mengembangkan pendidikan berbasiskan sistem
informasi agar mampu mengikuti perubahan jaman. Perkembangan teknologi informasi
beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga
dengan perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan
mendapatkan informasi, yang tidak lagi terbatas pada informasi buku, surat kabar, audio
visual dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu
diantaranya melalui jaringan Internet.

B. Permasalahan
Dengan adanya kemajuan internet, informasi yang dulunya sulit digapai kini begitu

mudah diakses hanya dengan beberapa klik pada komputer. Padahal kita semua memaklumi
bahwa era informasi seperti sekarang ini, siapa yang mendapat informasi terlebih dahulu
maka ia lebih unggul daripada yang lain. Tidak sulit pula mahasiswa sudah terbiasa
memanfaatkan fasilitas akses internet yang ada di sekolah, kampus, cafe, hotspot maupun di
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warung-warung internet (warnet), ketika mereka membutuhkan untuk mencari sumber
informasi sebagai bahan belajar ataupun bahan penelitian. Melalui jaringan internet kita
dapat menggali berbagai sumber keilmuan yang diperlukan, sehingga keterbatasan sarana
ilmu tidak lagi menjadi hambatan. Namun selain dampak positif dari penggunaan internet
tersebut, dapat menimbulkan dampak negatif yang justru dapat menghambat terhadap
tercapainya mutu pendidikan yang diinginkan.

C.  Pemahaman tentang Internet

1. Sejarah Internet
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Internet merupakan jaringan

komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969, melalui
proyek ARPA yang disebut ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), di mana
mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang
berbasis UNIX, kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui
saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan, kehandalan, seberapa besar
informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi
cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP/IP (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol).

Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu
Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) membuat sistem
jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital
untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya
informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya
ARPANET hanya menghubungkan4 situs saja yaitu Stanford Research Institute, University of
California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan
terpadu di tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972.
Tidak lama kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah, dan semua universitas
di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk
mengaturnya. Oleh sebab itu ARPANET dipecah manjadi dua, yaitu "MILNET" untuk keperluan
militer dan "ARPANET" baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti, universitas-
universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang
kemudian disederhanakan menjadi Internet. (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet)

2. Konsep Internet
Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan berjuta jaringan komputer

seluruh dunia (local/wide ared network) dengan komputer pribadi (stand alone), yang
memungkinkan setiap komputer yang terhubung kepadanya boleh melakukan komunikasi
satu sama lain (Brace, 1997). Jaringan ini bukan merupakan suatu organisasi atau institusi,
karena tak satu pihak pun yang mempunyai outoriti dan memilikinya. Untuk menggunakan
internet diperlukan sebuah set komputer dan modem, sambungan telephon dan perisian
operasi Windows yang dilengkapi perisian explorer. Brace juga menyebutkan bahwa Internet
adalah sebagai suatu "kesepakatan", karena saling berhubungan dan berkomunikasi setiap
komputer melalui penggunaan protokol standart iaitu TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) yang disepakati bersama.
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D. Manfaat Internet dalam Bidang Pendidikan

Para pelajar dan mahasiswa merupakan salah satu pihak yang paling diuntungkan
dengan kemunculan internet. Berbagai macam referensi, jurnal, maupun hasil penelitian yang
dipublikasikan melalui internet tersedia dalam jumlah besar. Para pelajar dan mahasiswa tidak
lagi terpaku pada buku di perpustakaan. Selain itu adanya e-book baik yang gratis maupun
yang bayar memudahkan para pelajar dan mahasiswa dalam membacanya. Cukup dengan
flashdisk, para mahasiswa dapat mengkoleksi ribuan e-book yang tersebar dalam internet.
Selain itu, melalui akses dunia maya internet ini, dapat berkomunikasi tanpa batas antara yang
satu dengan yang lainnya untuk melakukang sharing riset.

Dengan adanya internet, telah membawa perubahan dalam budaya belajar khususnya
dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Saat ini, berbagai negara, telah menyelenggarakan
pendidikan jarak jauh dengan menggunakan bantuan teknologi informasi. Pendidikan seperti
ini dinamakan sebagai e-Education, e-Learning, e-Campus, Tele-Educaton, Cyber-Campus,
Virtual University, dan sebagainya. yang juga dilengkapi dengan digital library termasuk
diantaranya e-Book. Dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komputer
(TIK) ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan ke penampilan,
(2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari kertas ke online atau saluran, (4)
fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke waktu nyata. Komunikasi
sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media-media komunikasi seperti
telepon, komputer, internet, e-mail, dan sebagainya. Interaksi antara pengajar dengan  siswa
tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan
menggunakan media-media tersebut (Rosenberg, 2001).

Dengan internet seseorang cukup memanfaatkan mesin pencari (search engine) yang
terdapat pada situs portal seperti google, yahoo, msn search, yang berubah menjadi live
search, dan terakhir menjadi bing, wolframalpha, altavista, atau crawler. Dari situ orang
dengan mudah mencari informasi dengan memasukkan kata kunci pada kotak pencarian.
Selain menghemat tenaga dalam mencarinya, materi-materi yang dapat ditemui di internet
cenderung lebih up to date. Akibatnya, materi ilmiah yang diterbitkan melalui internet
cenderung lebih aktual dibandingkan yang diterbitkan dalam bentuk buku konvensional.
Selain itu, globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari
pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. dengan
masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dari
dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada produktivitas kerja dan kompetitif.

E. Dampak Negatif Internet
Internet sebagai salah satu produk kemajuan teknologi menawarkan kemudahan bagi

manusia untuk memperoleh informasi Namun di balik ragam fasilitas yang tersedia di
internet, terdapat fenomena negatif yang dapat membahayakan kualitas pendidikan bangsa.
Berdasarkan Jurnalpos (2008) Indonesia menduduki peringkat kedua sesudah Ukraine dalam
penyalahgunaan internet. Dalam sumber yang sama, Roy Suryo (pakar telematika)
mengatakan bahwa prosentase pengguna Internet di Indoensia ada dalam peringkat paling
bawah, dan peringkat kedua penyalahgunaan internet.

1. Dalam Bidang Pendidikan
Widodo (2007) mengatakan, saat ini masyarakat akademik (pelajar/mahasiswa,

dosen/guru) telah terbantu oleh efisiensi dan efektivitas internet sebagai penyedia informasi.
Namun yang mengkhawatirkan adalah ketika pemanfaatan berubah menjadi penyalahgunaan.
Di kalangan pendidikan, internet cukup membantu mengerjakan tugas mereka. Tapi banyak
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dari pelaku tugas kuliah ini yang melakukan kegiatan yang semestinya dihindari yakni
mengutip mentah-mentah materi dari internet untuk dikumpulkan ke meja pemberi tugas
(dosen). Dari sinilah muncul istilah "mahasiswa copy paste", mahasiswa yang menyalin
pekerjaan orang lain untuk digunakan demi kepentingan sendiri. Ini sangat memprihatinkan
dan akan mengancam kualitas pendidikan, sebab kredibilitas pelajar/mahasiswa patut
dipertanyakan. Jika tidak ada kontrol terhadap tindakan seperti ini, maka kegiatan kuliah
hanya sekedar menjadi formalitas demi mencapai gelar akademis. Dari aspek informasi yang
diperoleh, tidak terjamin adanya ketepatan informasi dari internet sehingga sangat berbahaya
kalau pengguna internet kurang memiliki sikap kritis terhadap informasi yang diperoleh.

2. Dampak Negatif Lain
Selain dampak negatif yang telah dipaparkan sebelumnya, masih ada dampak lainnya,

diantaranya: pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita
yang bersifat pelecehan seperti pedofolia, dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh
siapa pun. Barang-barang seperti viagra, alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet.
Bahkan, melalui internet orang juga melakukan penipuan dan pencurian.

Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak
salah. Menurut Kartawijaya (2001), Wakil Presiden Asosiasi Piranti Lunak dan Telematika
Indonesia, disebutkan bahwa: “Dari sekitar 1,8 juta warga Indonesia yang sudah mengenal
dan mengakses internet, 50% diantaranya ternyata tidak bisa menahan diri untuk tidak
membuka situs porno.. Selain mengakses situs porno, menurut Richard, pada 2 - 3 bulan
pertama internet lebih banyak digunakan untuk bermain games. Penggunaan internet untuk
mengakses situs-situs porno memang sangat sulit untuk dihindari, mengingat bahwa situs-
situs semacam itu tersedia sangat banyak dalam dunia maya tersebut. Menurut hasil
penelitian Cooper (1998) dari San Jose Marital and Sexual Centre, yang tertuang dalam
bukunya Sexuality and the Internet: Surfing into the new millennium, seks merupakan topik
nomor satu yang dicari para pengguna internet di Amerika. Kenyataan yang ada di Indonesia
saat ini tampaknya tidak jauh berbeda. Hal itu terlihat dari masuknya situs-situs porno di
search engine sebagai Top 10 Website yang paling banyak dikunjungi.

F. Upaya Menangkal Dampak Negatif Penggunaan Internet
Perkembangan teknologi informasi dan komputer tidak akan dapat dibendung,

sehingga diperlukan upaya untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu
upaya tersebut adalah dengan membuat aturan main dan penegakan hukum. Tanpa adanya
hukum yang mengatur dan lembaga yang menegakkan maka dapat menimbulkan kekacauan
didalam perkembangannya. Dampak negatif tersebut menimbulkan suatu kejahatan yang
dikenal dengan nama cybercrime yang tentunya harus diantisipasi dan ditanggulangi.

Suryo (2008) menegaskan, tidak hanya situs porno yang harus diwaspadai tapi juga
berbagai penyalahgunaan internet tidak bisa diabaikan. Penyalahgunaan internet bisa
dikategorikan sebagai kejahatan teknologi yang memberi dampak berbahaya seperti
pemalsuan identitas, pencurian yang melalui internet, hacker dan bahkan cracker. Kita seolah
hanya terfokus pada pemblokiran situs porno. Padahal persoalan yang kita hadapi tidak hanya
kejahatan pornografi tapi juga berbagai kejahatan teknologi yang sudah sampai pada taraf
merusak atau carder, yaitu mencuri uang melalui internet,"
(http://www.inilah.com/berita/politik/2008/04/22/24381/ waspadai-penyalahgunaan-
internet)

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang khusus/cyber law yang mengatur
mengenai cybercrime yaitu Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan
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Transaksi Elektronik-ITE.  Dengan lahirnya undang-undang tersebut, diharapkan dapat lebih
menjamin kepastian hukum kemunculan cyber law atau hukum dunia maya, yang tak hanya
melindungi masyarakat dari bentuk kejahatan konvensional. Selain itu, terdapat beberapa
hukum positif lain yang berlaku umum dan dapat dikenakan bagi para pelaku cybercrime
terutama untuk kasus-kasus yang menggunakan komputer sebagai sarana, antara lain: Kitab
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP),  Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana upaya pemerintah untuk
mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai
macam hukum dan aturan yang telah diberlakukan. Dalam bidang pendidikan sudah
seharusnya perundang-undangan yang sifatnya baru dapat diberikan secara langsung dalam
matakuliah secara khusus, paling tidak disisipkan pada matakuliah yang relevan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Upaya yang paling penting untuk mencegah dampak
penggunaan internet adalah bagaimana mengimplementasikan undang-undang tersebut,
bagaimana upaya menyadarkan para pengguna internet. Sikap pemerintah yang bergerak
cepat untuk memblokir situs porno harus didukung oleh semua pihak khususnya para
pengusaha warnet, café, maupun orangtua; sehingga peran serta masyarakat secara aktif
untuk mengawasi penggunaan internet tersebut sangat diperlukan.

Selain payung hukum yang telah diberikan, untuk menangkal dampak negatif internet
dalam bidang pendidikan, perlu adanya pengawasan yang ketat dari pihak pengajar kepada
para siswanya. Partisipasi pengajar menjadi faktor yang sangat penting untuk dapat mencegah
hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tugas yang diberikan,
untuk mengukur kadar keaslian tugas yang dikerjakan oleh pelajar dan mahasiswa cara yang
dapat ditempuh oleh para pengajar adalah dengan melakukan cross check pada internet.
Memang hal ini sangat sulit untuk dilaksanakan, rata-rata dosen mungkin tidak memiliki
waktu untuk melakukan hal tersebut. Namun pengorbanan pengabdian dan kesukarelaan
memang dibutuhkan untuk menciptakan mutu yang lebih baik bagi dunia pendidikan.

G. Penutup
Internet pada kenyataannya sekarang ini, memang banyak memberikan dampak

positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, informasi yang bisa diambil dari internet
sangatlah banyak sehingga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat
Indonesia. Internet juga dapat digunakan sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat oleh
perusahaan atau pemerintah, konsep e-government, e-banking, e-commerce yang banyak
diterapkan oleh berbagai macam perusahaan atau pemerintah daerah pada saat sekarang ini
menyebabkan pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat Indonesia menjadi semakin
mudah dan cepat.

Banyaknya dampak positif yang diberikan oleh internet pada kehidupan masyarakat
Indonesia ternyata berbanding lurus dengan dampak negatif yang diberikan oleh internet.
Penyalahgunaan sumber daya internet pada saat sekarang ini telah mencapai tahap yang
mengkhawatirkan sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk membangun konsep
pengawasan penggunaan internet di Indonesia. Selain itu, dampak negatif yang paling parah
yang diberikan oleh internet dan dirasakan langsung adalah terjadinya degradasi moral di
kalangan generasi muda. Kemudahan mengakses internet karena banyaknya warnet di
Indonesia dan murahnya harga yang ditawarkan serta lemahnya pengawasan baik dari
instansi pemerintahan terkait maupun dari pengusaha warnet yang hanya menginginkan
keuntungan menyebabkan pengguna internet menjadi sangat mudah untuk mengakses dan
mendownload hal-hal yang tidak baik.
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Pemberian sanksi yang tegas terhadap segala tindakan yang dapat merusak moral

bangsa melalui media internet menjadi suatu alternatif agar dapat mengendalikan
perkembangan internet sesuai dengan integritas moral bangsa kita. Bagaimanapun juga,
sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk dapat mempertahankan stabilitas moral
bangsa kita agar tetap terjaga dengan baik, sehingga pengawasan internet tidak harus
dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait saja, akan tetapi masyarakat Indonesia juga
wajib untuk dapat mengawasi perkembangan internet di lingkungan sekitarnya. Kerja sama
yang baik dari segala pihak, khususnya dari pihak pemerintah dan masyarakat diharapkan
dapat memberi perubahan berarti dalam pengawasan laju perkembangan internet di
Indonesia.

Daftar Pustaka
Cobine, G.R. (1997). Studying with the Computer. ERIC Digest. [Online].Tersedia :
Cronin, Mary J., (1996). The Internet Strategy Hanbook: Lessons from the New
Heinich, Robert, (1996). Instructional Media and Technologies for Learning, Prentice-Hall, Inc, New

Jersey
Ryder, J.R.& Hughes, T. (1997). Internet for educators. New Jersey: Simon & Schuster.
Roy Suryo (2008). http://www.inilah.com/berita/politik/2008/04/22/24381/ waspadai-

penyalahgunaan-internetTaylor, R. (1980). The Computer In The Scholl, Tutor, Tool, Tutee.
London: teacher College Press.

Williams, Bard, (1999), Getting Started WWW Course Tools, Camosun College, VictoriaA, Canada.
Williams, Bard, (1999). The Internet/or Teachers, 3rd Edition, IDG Books
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035740.pdf
Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet



76

PENGARUH PENGGUNAAN METODE KOOPERATIF (TIPE STAD DAN
TIPE JIGSAW) DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP
PRESTASI BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI SISWA SMP

Sri Astuti
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Dra. Wara Pramesti, M.Si
Program Studi Statistika FMIPA UNIPA Surabaya

Email : esti_pra@yahoo.com

Abstract: This study aims to determine: (1) is there any difference in the student
academic achievement who are given the Stad and Jigsaw cooperative types
method (2) is there any difference in academic achievement for students who
have high emotional intelligence and the students who have low emotional
intelligence (3) is there any interaction between the stad and jigsaw with the
with emotional intelligence of academic achievement. The population in this
research are all the eighth grade of the  students in 13 Junior High School and 39
Junior High School  Surabaya, and the  selected sample was the student in class
VIIIG and VIII at 13 junior high school and the student in VIIIA and VIIIB class at 39
junior high for the academic year in 2009/2010. The documents was collected
using an objective test multiple choice shaped the economy, and a questionnaire
for testing the emotional intelligence of students. The document collected were
tested by two factor analysis. Based on the calculation of two factor analysis
obtained value: (1)we can conclude that  there are  differences  in learning
academic achievement of student who are given the Stad and Jigsaw cooperative
types method  (2) we can conclude of that there are difference in student
academic achievement that have high emotional intelligence and the students
who have low emotional intelligence (3) we can conculde there is interaction
between the stad and jigsaw with the  with emotional intelligence of academic
achievement.

Keyword: cooperative learning, STAD, JIGSAW, emotional intelligence, academic
achievement

Memudahkan pembelajaran bagi siswa adalah tugas utama seorang guru. Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 19 Ayat (1) yang bunyi: “Proses pembelajaran pada
satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas,dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik.” Pencapaian kondisi pembelajaran seperti tersebut di atas
dibutuhkan adanya gerakan pembaharuan pembelajaran yang relevan dengan tuntutan
jaman, dari model pembelejaran tradisional statis/monoton ke pembelajaran aktif-kreatif dan
menyenangkan.

Sejalan dengan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran, salah satu model
pembelajaran yang kini banyak mendapat respon adalah model pembelajaran kooperatif atau
cooperative learning. Pada model pembelajaran kooperatif siswa diberi kesempatan untuk
berkomunikasi dan berinteraksi social dengan temannya untuk mencapai tujuan
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pembelajaran, sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas siswa.
Artinya dalam pembelajaran ini kegiatan aktif dengan pengetahuan dibangun sendiri oleh
siswa dan mereka bertanggung jawab atas hasil pembelajarannya. Menurut Slavin (1985),
pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja
dalam kelompok-kelompok kecil secara berkolaboratif yang anggotanya 4-6 orang dengan
struktur kelompok heterogen. Sedangkan Sunan dan Hans (2000) mengemukan pembelajaran
kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus
dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selam proses
pembelajaran. Selanjutnya Stahl (1994) menyatakan pembelajaran kooperatif dapat
meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap tolong menolong dalam
perilaku sosial. Pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam membuat laporan penelitian
pada pelajaran IPA dan IPS. Namun, Juliati (2000) mengemukan, pembelajaran kooperatif
lebih tepat digunakan pada pembelajaran IPS. Terkait dengan itu, hasil penelitian Suryadi
(1999) pada pembelajaran Sejarah menyimpulkan bahwa salah satu model pembelajaran yang
efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah pembelajaran kooperatif.

Dalam pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi siswa
atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut
keterampilan kooperatif. Keterampilan-kooperatif ini berfungsi untuk melancarkan hubungan
kerja dan tugas. Peranan hubungan kerja dapat dibagun dengan membangun tugas anggota
kelompok selama kegiatan. Keterampilan-keterampilan selama kooperatif tersebut menurut
Lungdren (1994) antara lain: 1) keterampilan kooperatif tingkat awal, ada beberapa tahapan
yaitu: (a). menggunakan kesepakatan, (b) menghargai kontribusi,(c) mengambil giliran dan
berbagi tugas,(d) berada dalam kelompok, (e) berada dalam tugas,(f) mendorong
partisipasi,(g) mengundang orang lain,(h) menyelesaikan tugas dalam waktunya,(i)
menghormati perbedaan individu; 2) ketrampilan tingkat menengah meliputi: menunjukkan
penghargaan  dan simpati, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara dapat diterima,
mendengarkan dengan arif, bertanya, membuat ringkasan, menafsirkan, mengorganisisr, dan
mengurangi ketegangan; dan 3) keterampilan tingkat mahir meliputi: mengelaborasi,
memeriksa dengan cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan, dan berkompromi.

Tujuan utama dalam penerapan model pembelajaran kooperatif  adalah agar siswa
dapat belajar secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai
pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukan gagasannya
dengan menyampaikan pendapat mereka secara kelompok. Tiga konsep sentral yang menjadi
karakteristik pembelajaran kooperatif sebagaimana dikemukan Slavin (1995), yaitu
penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk
berhasil. Dalam penerapannya model pembelajaran memiliki tujuan, prinsip, dan
tekanan Untuk memilih pembelajaran yang tepat, perlu diperhatikan relevansinya dengan
pencapaian tujuan pengajaran. Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi
teknik yang dapat diterapkan diantaranya adalah Student Team Achievement Devision (STAD)
dan Jigsaw. Kedua teknik pembelajaran kooperatif ini telah banyak dikembangkan. STAD
dikembangkan Slavin, dan merupakan salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada
adanya aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu
dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi belajar yang maksimal. Dalam
teknik Jigsaw terdapat tahap-tahap dalam penyelenggaraanya. Tahap pertama siswa
dikelompokkan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang heterogen, baik segi
kemampuan maupun karakteristik lainnya. Tahap kedua, setiap anggota kelompok ditugaskan
untuk mempelajari materi tertentu. Kemudian perwakilan masing-masing bertemu dengan
anggota kelompok lain yang mempelajari materi yang sama. Selanjutnya materi tersebut
didiskusikan  sehingga perwakilan-perwakilan memahami. Tahap ketiga,  setelah perwakilan
memahami materi kemudian kembali ke kelompok asalnya. Selanjutnya sebagai tim ahli
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menjelaskan kepada teman sekelompoknya. Tahap keempat, siswa diberi kuis/tes untuk
mengetahui apakah siswa sudah memahami suatu materi.

Secara operasional penelitian ini pengkaji pengaruh interaktif antar metode dan
kecerdasan emosional atau EQ terhadap prestasi belajar. Metode yang digunakan adalah tipe
STAD dan Jigsaw, sedangkan kecerdasan emosional dibedakan kecerdasan emosional tinggi
dan kecerdasan emosional rendah. Goleman, sekedar menegaskan bahwa EQ dapat sama
ampuhnya, dan terkadang lebih ampuh dari IQ. Kecerdasan Emosional atau EQ adalah
kemampuan individu dalam mengelola (menggunakan) emosinya secara efektif untuk
mencapai tujuan, membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan meraih
keberhasilan (ditempat kerja) (Patricia Patton, 1998). Menurut Naisbitt (1990), EQ
menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk mengendalikan, mengorganisasi, dan
mempergunakan emosi kearah kegiatan yang mendatangkan hasil optimal. Emosi yang
dikendalikan ini merupakan dasar bagi otak untuk dapat berfungsi dengan baik. Dengan
demikian, kecerdasan emosi tidak mengabaikan kecerdasan intelektual, tetapi melengkapi
agar menjadi satu kekuatan inhern dalam diri seseorang.

Komponen metode pembelajaran dan kecerdasan emosional yang berbeda diprediksi
memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar siswa. Pertanyaan yang timbul
sekarang apakah metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw memberikan
pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar? Apakah kecerdasan emosional tinggi dan
kecerdasan emosional rendah memberikan pengaruh yang berbeda terhadap prestasi belajar?
Apakah terjadi interaksi pembelajaran metode kooperatif tipe STAD dan tipe Jigsaw dengan
kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar?

METODE PENELITIAN

Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMPN13 dan SMPN 39 Surabaya masing-masing
75 siswa dan 76 siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Rancangan Penelitian

Variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah: (1) variabel bebas, yaitu
metode kooperatif tipe STAD dan Jigsaw; (2) variabel moderator yaitu kecerdasan emosional;
(3) variabel terikat yaitu prestasi belajar. Penelitian ini mempunyai dua kelompok perlakukan
sebagai variabel bebas yaitu model pembelajaran tipe STAD dan tipe Jigsaw. Variabel
moderator dibagi menjadi dua yaitu kecerdasan emosional tinggi dan kecerdasan emosional
rendah. Oleh karena itu desain penelitian ini adalah rancangan faktoral (2 x 2).

Metode
K. Emosional

X1 X2

K E  T (Al) Y1 Y2
K E T (A2) Y3 Y4

Gambar 1. Rancangan Eksperimen Faktorial (2 x 2)

Teknis Analisis Data

Untuk menguji hipotesis digunakan teknis analisis varians dua faktor. Persyaratan
penggunakan statistic inferensial, perlu memperhatikan sebaran data dan sebaran tersebut
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perlu memenuhi normalitas (Sudjana,1990). Oleh karena itu sebelum data digunakan untuk
pengujian hipotesis penelitian, perlu diadakan terlebih dahulu pengujian normalitas dan
homogenitas. Setelah data diketahui berdistribusi normal dan homogen, maka selanjutnya
untuk pengujian hipotesis penelitian digunakan analisis statistic inferensial dalam hal ini
adalah analisis varians dua faktor. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan
uji homogenitas menggunakan uji Levene dibantu dengan SPSS 15,0. Uji yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Analisis Varians dibawah ini:

Analisis Varians Dua Faktor

Pengaruh Variasi Jumlah Kuadrat Derajat Kebebasan Rata-rata Kuadrat f hit.
Pengaruh Metode JKA a - 1
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Daerah Penolakan :
Hipotesis nol ditolak pada taraf keberartian  bila )]1(,1[;1  nabaff 

Hipotesis nol ditolak pada taraf keberartian  bila )]1(,1[;2  nabbff 

Hipotesis nol ditolak pada taraf keberartian  bila )]1(),1)(1[(;3  nabbaff 

Hasil Penelitian
Diskripsi Prestasi Belajar

Skor prestasi belajar dengan menggunakan metode koopartif tipe STAD

Skor prestasi belajar dengan menggunakan STAD memiliki rentangan antara 52
samapai dengan 92 dengan skor rata-rata (mean) sebesar 77,13 dan simpang bakunya sebesar
8,49. Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi skor
prestasi belajar dengan  STAD seperti pada tabel dan histogram di bawah ini:

Distribusi Skor Prestasi Belajar dengan Metode Kooperatif Tipe Stad
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kelas interval skor frekuensi absolut frekuensi relatif (%)

50 - 55 1 1
56 - 60 0 0
61 - 65 2 3
66 - 70 11 14
71 - 75 6 8
76 - 80 30 40
81 - 85 16 21
86 - 90 4 5
91 - 95 5 7

96 - 100 1 1
Jumlah 76 100

0

20

40

60

80

100

120

frekuensi absolut

frekuensi relatif (%)

Skor prestasi belajar dengan menggunakan metode kooperatif tipe Jigsaw

Memiliki rentangan antara 60 sampai dengan 96 dengan skor rata-rata (mean) sebesar 82,18
dan simpang bakunya sebesar 9,51. Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat
pada distribusi frekuensi skor prestasi belajar dengan metode kooperatif tipe Jigsaw seperti
pada tabel dan histogram dibawah ini:
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Distribusi skor prestasi belajar dengan metode koperatif tipe Jigsaw

Kelas interval skor Frekuensi Absolut Frekuensi Relatif (%)
55 - 60 4 5
61 - 65 2 3
66 - 70 2 3
71 - 75 9 12
76 - 80 11 15
81 - 85 21 28
86 - 90 10 13
91 - 95 9 12
96 - 100 7 9
Jumlah 75 100
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2. Analisis  Diskripsi Kecerdasan Emosional
Ringkasan hasil uji kecerdasan emosional siswa yang mempunyai kecerdasan
emosional tinggi dan siswa yang mempunyai kecerdasan emosional rendah disajikan
pada tabel dibawah ini:

Hasil Analisis Diskriptif Kecerdasan Emosional

Analisis Data

METODE ems Mean Std. Deviation N

STAD RENDAH 72,5143 7,50440 35

TINGGI 81,0732 7,28145 41

Total 77,1316 8,49995 76

JIGSAW RENDAH 81,1364 9,88678 44

TINGGI 83,6774 8,91586 31

Total 82,1867 9,51910 75

Total RENDAH 77,3165 9,84957 79

TINGGI 82,1944 8,07123 72

Total 79,6424 9,34120 151
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Hipotesis diuji dengan analisis varians dua factor secara ringkas dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:

Ringkasan Hasil Uji ANAVA Dua Faktor

PENGUJIAN Stat Uji Nilai Sig. Alpha Keterangan
Metode 16,155 0,000 0,05 Tolak Ho
Kecerdasan Emosional 15,794 0,000 0,05 Tolak Ho
Met dan KE 4,642 0,033 0,05 Tolak Ho

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil uji ANAVA diatas dapat dijelaskan langkah pengujian hipotesa
sebagai berikut:
1. Pengujian Hipotesa Pertama

Ho :rata-rata prestasi belajar Ekonomi antara siswa yang diberi pembelajaran
menggunakan metode Stad dan jigsaw tidak berbeda

H1 : rata-rata prestasi belajar Ekonomi antara siswa yang diberi pembelajaran
menggunakan metode stad dan jigsaw berbeda
Jika nilai signifikannya < 0,05, maka Ho ditolak

Berdasarkan hasil perhitungan anava diperoleh nilai signifikannya = 0.000 (lebih kecil dari
0.05) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar Ekonomi
antara siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan metode stad dan jigsaw.

2. Pengujian Hipotesa Kedua

Ho : rata-rata prestasi belajar siswa yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi dan
rendah tidak berbeda

H1 : rata-rata prestasi belajar siswa yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi dan
rendah berbeda

Jika nilai signifikannya < 0.05, maka Ho ditolak
Berdasarkan hasil perhitungan anava, nilai signifikannya = 0.033 (lebih kecil dari 0.05)
maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi belajar siswa yang
mempunyai kecerdasan emosional tinggi dan rendah.

3. Pengujian Hipotesa Ketiga
Ho : tidak ada interaksi antara metode dengan kecerdasan emosional
H1   :  ada interaksi antara metode dengan kecerdasan emosional
Jika signifikannya < 0.05, maka Ho ditolak

Berdasarkan hasil perhitungan anava, dapat diperoleh nilai signifikannya sebesar 0.033
(lebih kecil dari 0.05), maka dapat disimpulkan ada interaksi antara metode dengan
kecerdasan emosional.
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PENGGUNAAN AUDIO VISUAL SEBAGAI  UPAYA MENINGKATKAN
MINAT DAN PRESTASI BELAJAR SISWA

Dr. Deddy Setiawan, M.Si.
Program Pascasarjana- STKIP Garut

Abstrak: Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
ialah melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam usaha meningkatkan
kualitas sumber daya pendidikan, guru/dosen merupakan komponen
sumberdaya manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus.
Permasalahan yang ditemukan dalam proses belajar mengajar kebanyakan guru
tidak mengawali pembelajaran dengan mengambil contoh dan fenomena yang
terjadi sebagai media pembelajaran. Akibatnya proses pembelajaran di kelas
kurang bermakna. Hal ini menipiskan minat belajar peserta didik. Dampak dari
miskinnya kebermaknaan dan minat belajar terungkap dengan rendahnya
prestasi belajar peserta didik.  Guru dituntut oleh peserta didik agar dapat
menyampaikan materi pembelajaran secara jelas, bermakna dan bila perlu
memanfaatkan media yang menjembatani proses pemerolehan materi pelajaran
menjadi mudah dan mengalir sesuai dengan perkembangan mental mereka.
Ketika peserta didik sudah mulai mengenal multimedia yang secanggih kemajuan
teknologi informasi yaitu komputer berikut jaringannya maka menjadi
keniscayaan bagi guru agar mau dan mampu menggunakan audio
visual/multimedia dalam pembelajaran. Namun guru tidak melupakan bahwa
proses belajar berlangsung secara mental. Sehingga harus dicermati penyajian
pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental peserta
didik.

A. Pendahuluan
Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat penting

untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan
wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Seiring
dengan perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi, sekolah-sekolah di
Indonesia sudah waktunya mengembangkan pendidikan berbasiskan teknologi informasi dan
komputer (TIK) agar mampu mengikuti perubahan jaman.

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), metode
belajar terus berkembang baik metode belajar untuk personal maupun metode yang lebih
pada proses belajar secara keseluruhan atau proses belajar mengajar (PBM). Perkembangan
teknologi yang sangat pesat tersebut, dimana proses belajar mengajar tidak cara konvensional
tetapi sudah memanfaatkan sarana pembelajaran yang bersifat audio visual.

B. Permasalahan dalam Pembelajaran
Mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya

dikarenakan kualitas proses pembelajaran masih rendah. Banyak faktor yang menyebabkan
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kualitas pembelajaran, menurut Sudijarto dalam Malihah (1997:10), bahwa “Kualitas belajar
mengajar di kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kurikulum, sarana dan
prasarana, fasilitas belajar, lingkungan, minat dan motivasi siswa, kemampuan guru serta
keterampilan guru”.

Sejalan dengan hal di atas, Ruseffendi (1991:12) mengatakan bahwa: “Faktor luar yang
dapat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam belajar adalah penyajian materi,
pribadi guru, suasana belajar, kompetensi guru, dan kondisi luar”. Berdasarkan hal-hal
tersebut tampak bahwa penyajian materi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap
keberhasilan siswa. Pada dasarnya anak belajar melalui yang konkrit. Untuk memahami
konsep yang abstrak, anak-anak memerlukan benda atau alat sebagai perantara atau
visualisasinya. Artinya peserta didik hendaknya mempunyai/diberi kesempatan untuk
mengetahui dan menganalisa keadaan yang sifatnya visual, sehingga ia dapat membuat
tafsiran sendiri terhadap benda-benda itu, misalnya dapat didengar, dipandang dengan baik,
teratur dan menyenangkan.

C. Landasan Teori

1. Pendekatan Kontektual dalam Pembelajaran
Sistem pembelajaran saat ini masih dominan dengan istilah belajar yang diartikan

sebagai kegiatan-kegiatan berupa duduk, dengar, catat kemudian pulang untuk dihapal.
Melihat kondisi yang demikian, peserta didik akan merasakan kejenuhan yang
berkepanjangan. Untuk menghindari dan mengantisipasi kejenuhan itu, maka perlu adanya
pembentukan konsep penting yang harus dilaksanakan dalam praktik pembelajaran. Salah
satu di antaranya adalah pembelajaran kontektual (contextual teaching and learning).

Borko dan Putnam mengemukakan bahwa dalam pembelajaran kontekstual, guru
memilih konteks pembelajaran yang tepat bagi peserta didik dengan cara mengaitkan
pembelajaran dengan kehidupan nyata dan lingkungan di mana anak hidup dan berada serta
dengan budaya yang berlaku dalam masyarakatnya (http.//www.contextual.org.id).
Pemahaman, penyajian ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang ada dalam
materi dikaitkan dengan apa yang dipelajari dalam kelas dan dengan kehidupan sehari-hari
(Dirjen Dikdasmen, 2001: 8).

Dengan memilih konteks secara tepat, maka peserta didik dapat diarahkan kepada
pemikiran agar tidak hanya berkonsentrasi dalam pembelajaran di lingkungan kelas saja,
tetapi diajak untuk mengaitkan aspek-aspek yang benar-benar terjadi dalam kehidupan
mereka sehari-hari, masa depan mereka, dan lingkungan masyarakat luas. Dalam kelas
kontekstual, tugas guru adalah membantu peserta didik dalam mencapai tujuannya. Guru
lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Guru bertugas
mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk merumuskan, menemukan
sesuatu yang baru bagi kelas yang dapat berupa pengetahuan, keterampilan dari hasil
“menemukan sendiri” dan bukan dari “apa kata guru.

Penggunaan pembelajaran kontekstual memiliki potensi tidak hanya untuk
mengembangkan ranah pengetahuan dan keterampilan proses, tetapi juga untuk
mengembangkan sikap, nilai, serta kreativitas peserta didik dalam memecahkan masalah yang
terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari melalui interaksi dengan sesama teman,
misalnya melalui pembelajaran kooperatif, sehingga juga mengembangkan ketrampilan sosial
(social skills) (Dirjen Dikmenum, 2002: 6). Lebih lanjut Schaible, Klopher, dan Raghven, dalam
Joyce & Well (2000: 172) menyatakan bahwa pendekatan kontekstual melibatkan peserta
didik dalam masalah yang sebenarnya dalam penelitian dengan menghadapkan anak didik
pada bidang penelitian, membantu mereka mengidentifikasi masalah yang konseptual atau
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metodologis dalam bidang penelitian dan mengajak mereka untuk merancang cara dalam
mengatasi masalah.

Pembelajaran kontekstual dilaksanakan sebagai aplikasi dalam pemaknaan belajar dan
proses belajar dalam arti yang sesungguhnya. Hal ini didasarkan pada landasan teoritis
tentang belajar aktif yang tidak semata-mata menekankan pada pengetahuan yang bersifat
hapalan saja. Peserta didik harus aktif mencari, menemukan pengetahuan tersebut dengan
keterampilan secara mandiri. Peran guru dalam contextual learning berbeda dengan perannya
dalam kelas tradisional. Dalam kelas tradisional, guru merupakan satu-satunya penguasa dan
pemberi informasi, guru memberikan informasi pengetahuan dan peserta didik yang baik
menyerap pengetahuan tersebut tanpa banyak bertanya. Di sisi lain, pada kelas kontekstual,
setelah pembelajaran berlangsung guru berperan sebagai fasilitator; guru sekedar
memberikan informasi untuk merangsang pemikiran. Para peserta didik didorong untuk
bertanya dan mengemukakan ide-idenya.

Menurut Ruseffendi (1991:4) mengatakan bahwa ”Dengan menepatgunakan teknik
atau metode mengajar kemungkinan peserta didik akan lebih aktif belajar”. Dalam hal ini
penggunan audio visual dalam penyampaian materi pelajaran harus sesuai dan relevan
dengan pokok bahasan yang disajikan dengan media pendidikan yang sesuai dengan
programnya. Selanjutnya media pendidikan adalah seperangkat software dan atau hardware
yang berfungsi sebagai alat belajar dan alat bantu belajar. Menurut Hartono (2007:1) bahwa:
“Yang termasuk software misalnya: informasi dan cerita yang terdapat pada film informasi
dan bahan pelajaran yang dikemas dalam slide, OHP dan CD. Sedangkan yang termasuk
hardware adalah peralatan OHP, radio, tape recorder, televisi, video, slide, projector film dan
Personal Computer (PC)”.

2. Konsep Audio Visual
Dalam pendidikan formal di sekolah, kegiatan proses belajar mengajar merupakan

fungsi yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun komponen-komponen
yang tercakup dalam proses belajar mengajar diantaranya tujuan, peserta didik dan guru.
Dalam upaya agar materi pelajaran yang diterima peserta didik dapat lebih mudah dipahami
dan dimengerti khususnya dalam pelajaran matematika, diperlukan beberapa alat bentuk
yang sesuai/relevan dengan pokok bahasan yang diajarkan. Harsoyo (dalam Musttholih,
2007:2) mengatakan bahwa “Banyak orang membedakan pengertian media dan alat peraga”.
Namun tidak sedikit yang menggunakan istilah itu secara bergantian untuk menunjukan alat
atau benda yang sama. Perbedaan media dengan alat peraga terletak pada fungsinya bukan
pada substansinya.  Alat bantu atau media  inilah yang penulis maksud adalah audio visual.
“Audio visual merupakan media yang berkaitan dengan penglihatan dan/atau bunyi” (IFLA,
2004:4).

Pendapat lain dikemukakan oleh Setyawani (dalam Widyanti, 2007:21) bahwa “Audio
visual adalah alat bantu mengajar yang dilihat dan didengar atau penggabungan keduanya.
Tetapi dalam pemberian contoh membaginya menjadi dua yaitu alat peraga dan audio visual”.
Peneliti berpendapat bahwa alat bantu mengajar audio visual sama dengan alat peraga, hanya
istilahnya yang dipakai berbeda. Jadi alat peraga dan alat bantu mengajar audio visual
menunjuk kepada hal yang sama, yang dalam prakteknya dapat digerakkan dengan tenaga
manusia atau tenaga listrik.

Menurut Getz (dalam Widyanti 2007:21), mengatakan bahwa “Audio visual berasal
dari kata Audio yang artinya sesuatu yang dapat didengar dan kata Visual yang artinya sesuatu
yang dapat dilihat”. Jadi alat bantu mengajar audio visual adalah alat bantu mengajar atau alat
peraga yang dapat dilihat dan sekaligus dapat didengar penjelasannya, yang dapat menolong
dalam mencapai sasaran pendidikan.



88

C. Tujuan Pemakaian Audio Visual
Proses belajar mengajar seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar

pengalaman peserta didik sehari-hari, sehingga meteri ini menjadi sulit diajarkan guru dan
sulit dipahami siswa. Menurut Soekisno (2007:1) mengatakan bahwa ”Visualisasi adalah salah
satu cara yang dapat dilakukan untuk mengkongkritkan sesuatu yang abstrak”. Gambar dua
dimensi atau model tiga dimensi adalah visualisasi yang sering dilakukan dalam PBM. Pada era
informatika visualisasi berkembang dalam bentuk gambar bergerak (animasi) yang dapat
ditambahkan suara (audio). Sajian audio visual atau lebih dikenal dengan sebutan multimedia
dapat menjadikan visualisasi lebih menarik.

Held (dalam Widyanti, 2007:22) mengatakan bahwa: “Dalam sebuah penyelidikan,
seorang peserta didik yang belajar dengan memakai indera pendengarannya saja, maka
setelah 3 jam dia mampu mengingat 70% dan setelah 3 hari kemudian dia hanya mampu
mengingat 10% dari apa yang ia dengar, tetapi apabila seorang peserta didik belajar dengan
menggunakan indera pendengaran dan penglihatannya, maka setelah 3 jam dia mampu
mengingat 85% dan setelah 3 hari dia masih mampu mengingat 65% dari apa yang dia dengar
dan lihat”.

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa tujuan seorang guru menggunakan audio visual
ketika mengajar adalah :
1. Menolong peserta didik untuk dapat mengingat lebih banyak

Seorang guru yang menyampaikan pelajaran dengan menggunakan alat bantu mengajar
audio visual akan memperdalam  pengalaman belajar serta daya ingat siswa. Dengan
demikian mereka dapat mengingat lebih banyak pelajaran yang disampaikan.

2. Membantu peserta didik untuk mengerti dengan lebih baik
Dengan mempergunakan indera pendengaran dan penglihatan, peserta didik akan
mengerti pelajaran dengan memahami perbedaan warna, bentuk benda serta kata-kata
yang dimaksudkan gurunya. Apabila alat bantu mengajar audio visual dipergunakan
dalam proses belajar mengajar, maka verbalisme dan komunikasi yang gagal dapat
dihindari.

3. Menarik dan memusatkan perhatian siswa
Anak-anak pada dasarnya memiliki sifat cepat bosan dan sulit untuk memusatkan
perhatian dalam jangka waktu yang lama. Perhatian peserta didik yang terdapat pada
permulaan pelajaran tidak dapat dipastikan akan terus bertahan sampai akhir pelajan.
Namun demikian, hal tersebut dapat dihindari apabila seorang guru mengajar dengan
mempergunakan alat bantu mengajar audio visual.

4. Mengatasi keterbatasan bahasa
Kemampuan peserta didik untuk mengerti bahasa sangatlah terbatas, sehingga mereka
tidak mengerti istilah tertentu yang digunakan gurunya. Namun dengan menggunakan
indera pendengarannya dan penglihatannya, meraka akan mengerti maksud atau arti dari
kata-kata yang disampaikan oleh gurunya.

Yang perlu diperhatikan oleh guru, bahwa audio visual hanya alat bantu mengajar. Jadi
peranan guru tidak dapat digantikan oleh alat bantu mengajar. Apapun alat bantu mengajar
yang digunakan dalam sekolah tetap tidak dapat mengganti kehadiran guru di kelas. Guru
adalah pembimbing dan pengajar peserta didik serta komunikator utama di dalam kelas.
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D.  Cara mengolah materi yang disajikan dengan Audio visual

Menurut Soekisno (2007:2) bahwa Pengolahan materi yang akan disajikan dalam
bentuk multimedia dapat mengikuti tahapan pengolahan materi subyek. Tahapan tersebut
adalah:
- Tahap 1. Seleksi buku: Memilih sebuah buku yang akan menjadi acuan dengan

pertimbangan isi materi, tingkat kesulitan, metodologi instruksional, dan integritas
keilmuan penulis.

- Tahap 2. Strukturisasi: Sturkturisasi diawali dengan membuat proposisi dari teks dasar.
Setelah menentukan proposisi utama, makro, dan mikro, langkah selanjutnya adalah
mengalihkannya ke bentuk outline, sehingga didapatkan sebuah model representasi teks.

- Tahap 3. Seleksi materi yang sesuai kebutuhan siswa: Tidak semua materi yang ada
pada topik/materi diperlukan oleh siswa. Oleh karena itu dibutuhkan pemilihan kembali
terhadap materi yang sesuai dengan tuntutan kurikulum.

- Tahap 4. Reduksi: Reduksi pada materi yang akan diajarkan dilakukan dengan cara
penyederhanakan bahasa, visualisasi, dan penggunaan teknik historis dalam
pemaparannya.

Penyederhanaan bahasa dilakukan dengan mengabaikan hal-hal kurang relevan dengan
kebutuhan siswa. Visualisasi dilakukan dengan memberikan gambar dari suatu proses yang
terjadi. Akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk gambar (visual).

E. Cara Menyajikan Audio Visual
Aneka program komputer (software) dapat digunakan untuk membuat wacana audio

visual atau multimedia. Menurut Soekisno (2007:2) mengatakan bahwa:
“Hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan software selain kemampuan atau
penguasaan terhadap software, adalah spesifikasi perangkat keras (hardware) yang
tersedia di sekolah. Pertimbangan spesifikasi hardware ini sangat penting, karena hanya
dengan spesifikasi hardware yang mendukung, wacana multimedia yang telah dibuat
dapat berjalan dengan baik. Jika ketersediaan hardware di sekolah edisi P166 ke bawah,
maka tidak disarankan membuat wacana multimedia menggunakan Macromedia Flash,
untuk kondisi hardware seperti itu penggunaan program Microsoft Power Point sudah
cukup memadai. Program Microsoft Power Point menampilkan menu-menu yang
berguna dalam pembuatan wacana multimedia yang bersifat tutorial. Menu-menu
tersebut adalah menu animasi; menu untuk memasukan (import file) suara, video, dan
gambar animasi; dan menu tautan (hyperlink) untuk menghubungkan antara satu
simpul (node) atau file dengan simpul atau file lainnya. Menu-menu ini menjadikan
program Microsoft Power Point tidak hanya berperan sebagai alat presentasi (tools)
tetapi dapat dikembangkan menjadi tutor.
Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan wacana multimedia yang
sifatnya tutorial adalah ketersediaan menu-menu yang dapat diakses dan adanya ikon
tutorial yang akan membimbing pengguna wacana multimedia (user) dengan kata lain
audio visual”.

F. Audio Visual dalam Proses Belajar Mengajar
Penggunaan Audio visual atau media pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan efisiensi belajar karena mempunyai potensi atau kemampuan untuk
merangsang terjadinya proses belajar. Contohnya, (a) menghadirkan obyek langka: koleksi
mata uang kuno, (b) konsep yang abstrak menjadi konkrit: pasar, bursa, (c) mengatasi
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hambatan waktu, tempat, jumlah dan jarak: siaran radio atau televisi pendidikan, (d)
menyajikan ulangan informasi secara benar dan taat asas tanpa pernah jemu: buku teks,
modul, program video atau film pendidikan,. (e) memberikan suasana belajar yang santai,
menarik, dan mengurangi formalitas.

G. Hubungan Antara Proses Pembelajaran dengan Media Pembelajaran
Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan peserta didik.

Semula guru sebagai komunikator (menyampaikan pesan) dan peserta didik sebagai
komunikan (menerima pesan). Kini dalam proses pembelajaran guru maupun peserta didik
dapat berfungsi sebagai komunikator dan atau komunikan. Ini sesuai dengan prinsip
komunikasi multi arah yaitu komunikasi terjadi antara guru dengan atau ke peserta didik,
terjadi pula antara peserta didik dengan atau ke peserta didik lain, bahkan antara peserta
didik dengan atau ke guru. Komunikasi demikian akan meninggikan kadar keterlibatan peserta
didik dalam proses pembelajaran. Guru dan peserta didik secara bergantian menjadi
komunikator, sehingga proses pembelajaran lebih variatif.

Untuk menghindari kesalahan komunikasi digunakan sarana untuk dapat membantu
proses komunikasi yang disebut media. Dalam proses pembelajaran media yang digunakan
disebut media pendidikan. Media adalah sarana yang dipakai untuk menyebarkan ide
sehingga gagasan yang termuat dalam media tersebut tersampaikan secara utuh ke penerima.
Di era teknologi informasi yang kian canggih, media telah memperluas atau memperpanjang
kemampuan manusia untuk merasakan, mendengar dan melihat sehingga meniadakan batas
jarak, ruang dan waktu tertentu, teknologi informasi mampu membunuh jarak. Media adalah
saluran komunikasi atau perantara yang digunakan untuk membawa atau menyampaikan
suatu pesan, di mana perantara merupakan jalan atau alat lalu lintas suatu pesan antara
komunikator dan komunikan.

Media pendidikan adalah media yang penggunaannya memperhatikan tujuan dan isi
pengajaran yang biasanya dituangkan dalam kurikulum. Media pendidikan adalah peralatan
fisik untuk membawakan atau menyampaikan pengajaran, mencakup buku, film, video, tape,
slide dan sebagainya, serta suara guru. Sementara komputer menggunakan media visual
berupa gambar, foto, chart, grafik, diagram dan lainnya, audio berupa orang bicara, musik,
suara alam, burung berkicau, lenguh suara lembu, kucing mengeong dan lainnya, termasuk
media lain yang diakses dari sumber yang amat jauh melalui internet. Pembelajaran yang
menggunakan komputer dan perangkat jaringan lainnya itulah yang dimaksud dalam tulisan
ini sebagai audio visual.

Selanjutnya ditegaskan bahwa: media pendidikan adalah seperangkat software dan
atau hardware yang berfungsi sebagai alat belajar dan alat bantu belajar. Yang termasuk
software misalnya: informasi dan cerita yang terdapat pada film informasi dan bahan
pelajaran yang dikemas dalam slide, OHP dan CD. Sedangkan yang termasuk hardware
adalah peralatan OHP, radio, tape recorder, televisi, video, slide, projector film dan Personal

Computer (PC).

J. Penutup
Mengapa banyak peserta didik tak jemu untuk berlama-lama di depan sebuah episode

sinetron yang ditayangkan televisi? Juga betapa hebohnya daya gugah iklan di televisi? Hal itu
disebabkan tayangan tersebut dikemas dengan menarik sehingga dapat meningkatkan minat
untuk dihayati dan dipahami. Hal ini pun jika diterapkan dalam pembelajaran maka terbuka
peluang bagi pembelajaran matematika untuk dikemas dengan memanfaatkan multi
media/audio visual sehinga menjadi seindah tayangan televisi.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MODEL ELABORASI
PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI

J. Priyanto Widodo
STKIP PGRI Sidoarjo

ABSTRACT: Elaboration model is offered as one of alternatives which can be used
to design instruction in class. Elaboration model is the method variable which is
included in strategy of instructional organization at macro level. It offers the
method to organize the content of the subject, and it is not related to the
management strategy. It starts from the epitome presentation as the outline of
content and the core of the subject. After the presentation of epitome is
conducted step by step, elaboration comes up with the more detailed parts and
always followed with summary. Then, it is continued with the synthesis to
correlate the concepts which have been learned so that the understanding
towards the concepts will be significant. The organization of content and material
in Sociology subject in SMA has not much been conducted by teachers or
instructors in Indonesian. So far, the teachers of Sociology have organized the
content or material according to the sequence in curriculum and textbook. Such
kind of technique often makes the students difficult to understand the material
thoroughly. This development aims to test instructional design of Sociology by
using existing sequences in model of elaboration and to see student interest in
study by using this elaboration model.

Keywords: Development, Material, Elaboration Model, Sociology.

A. Latar Belakang Permasalahan

Proses pembelajaran Sosiologi di SMA baik pada kelas awal, kelas X maupun kelas
penjurusan XI dan XII, para guru pada umumnya mengorganisasikan materi pelajaran sesuai
dengan urut-urutan yang tercantum dalam kurikulum. Pembelajaran disajikan dari hal-hal
yang umum  ke hal-hal yang lebih khusus dan dalam pembahasannya disajikan secara terpisah
atau terpotong-potong sehingga terkesan lepas dari satu bagian dengan  bagian lainnya.
Materi pelajaran disajikan dari bab satu ke bab lainnya terkesan lepas-lepas dan seringkali
hanya mengikuti urutan yang ada dalam buku teks. Hal ini seringkali mengakibatkan siswa
gagal dalam memahami isi atau materi mata pelajaran Sosiologi di SMA secara utuh dan
menyeluruh.

Reigeluth, Merril, Wilson dan Spiller (dalam Boma, 2006) mengemukakan metode
yang disebut ”The Elaboration Theory of Instruction”. Teori elaborasi ini mempreskripsikan
cara yang optimal untuk menyusun dan mengorganisasikan materi suatu mata pelajaran
dengan urut-urutan yang diawali dengan epitome dari satu jenis isi mata pelajaran.
Selanjutnya dielaborasikan pada bagian-bagian yang ada dalam epitome secara bertahap
dengan menunjukkan kaitan-kaitan antara bagian-bagian serta pemberian rangkuman dan
sintensis pada tingkat keterincian yang ditetapkan dalam kurikulum.

Jika isi mata pelajaran ditata dengan menggunakan prinsip elaborasi maka akan
dicapai perolehan belajar yang lebih baik. Begitu pula kaitannya secara keseluruhan,
Underwood dan Schulz (dalam Boma, 2006) mengatakan bahwa informasi yang konsisten dan
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urut akan mudah diingat daripada informasi yang kurang bermakna. Oleh karena itu
pengembang mencoba mengkaitkan materi Proses Sosialisasi dalam Pembentukan
Kepribadian sehingga terdapat hubungan yang lebih bermakna dan utuh.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana merancang bahan ajar model elaborasi pada mata pelajaran Sosiologi berbasis
kompetensi untuk kelas X Sekolah Menengah Atas atau SMA?

2. Bagaimana pengembangan bahan ajar untuk mengorganisasikan isi atau materi pelajaran
Sosiologi SMA  kelas X  sebagai upaya meningkatkan  kreativitas guru dalam menerapkan
berbagai model pembelajaran di kelas yang lebih utuh dan bermakna?

C. Tujuan Pengembangan

1. Membuat desain pembelajaran dengan model elaborasi pada mata pelajaran Sosiologi
berbasis kompetensi di SMA yang lebih interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang
dan memotivasi siswa dalam belajar Sosiologi.

2. Mengembangkan kreativitas guru dalam mencobakan model-model pembelajaran
sehingga pembelajaran di kelas dapat lebih bermakna.

D. Manfaat dan Kegunaan

1. Bagi guru mata pelajaran Sosiologi
Produk pengembangan ini diharapkan dapat digunakan sebagai pegangan guru dan siswa
dalam pembelajaran Sosiologi sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi
dasarnya.

2. Bagi guru mata pelajaran lainnya
Model pembelajaran dengan elaborasi ini dapat dipakai sebagai dasar acuan untuk
menyusun bahan ajar mata pelajaran yang diampunya.

3. Pengembangan ilmu pembelajaran
Diharapkan hasil pengembangan ini semakin memperkuat teori elaborasi sebagai teori
yang handal dan sahih untuk pengorganisasian isi mata pelajaran secara makro.

E. Teori Elaborasi

Elaborasi merupakan salah satu cara pengorganisasian pembelajaran yang dapat
mengoptimalkan hasil pembelajaran yang diinginkan. Teori elaborasi merupakan bagian dari
strategi pengorganisasian pembelajaran yang oleh sejumlah tokoh disebut sebagai structural
strategy (Reigeluth,Bunderson,dan Merrill dalam Degeng; 2005:83). Structural strategy
mengacu pada cara untuk membuat urutan atau sequencing dan mensintesis atau
synthesizing fakta, konsep, prosedur dan prinsip yang saling berkaitan.

Teori elaborasi mempreskripsikan cara-cara pengorganisasian pembelajaran dengan
mengikuti urutan umum ke rinci. Membuat urutan umum ke rinci dimulai dengan
menampilkan sebuah epitome yakni struktur isi mata pelajaran yang dipelajari. Teori elaborasi
sebagai bagian  penting dari  strategi pengorganisasian pembelajaran tingkat makro yang
dikenal dengan 4S: Selection, Sequencing, Shynthesizing, and Summary of Subject Matter
Content (Reigeluth,1983 dalam Degeng,2005:116). Diuraikan sebagai metode  untuk
menyeleksi, mengurutkan, mensintesiskan dan merangkum isi mata pelajaran.
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Pengurutan menunjuk pada keputusan tentang urutan penyajian topik mata pelajaran

yang berbeda, misalnya perbedaan konsep dan prinsip. Sedangkan pensintesis menunjuk pada
cara untuk menunjukkan hubungan antara topik-topik mata pelajaran, dan rangkuman
menunjuk pada cara meninjau kembali topik mata pelajaran tersebut. Sumbangan besar teori
ini adalah integrasi dari berbagai jenis strategi pengurutan elaboratif  ke dalam suatu set
preskripsi, yang  kesemuanya ditunjukkan untuk pembentukan struktur kognitif secara
bermakna, subsumatif, dan asimilatif (Boma, 2006:11).

Variabel dari metode pembelajaran elaborasi ini ada tiga jenis yaitu: (1) Strategi
pengorganisasian, (2) Strategi penyampaian, dan (3) Strategi pengelolaan. Teori elaborasi
mempreskripsikan pembelajaran dimulai dengan suatu pembelajaran yang bersifat umum,
sederhana, dan fundamental (tetapi tidak abstrak), selanjutnya disajikan secara lebih rinci
dengan terlebih dahulu mengelaborasi salah satu langkah. Teori ini juga mempreskripsikan
penggunaan urutan prasyarat belajar dalam bagian-bagian urutan sederhana ke kompleks,
diantara komponen-komponen yang lain.

Reigeluth dan Stein (dalam Degeng, 2005:119) membagi menjadi tujuh komponen
strategi yang diintegrasikan dalam teori elaborasi yaitu:

1. Urutan Elaboratif

Preskripsi pokok dalam  teori elaborasi adalah penggunaan urutan sederhana ke
kompleks dengan karakteristik khusus. Selanjutnya mengepitomisasi isi pembelajaran yaitu
memulai pembelajaran dengan ide yang paling sederhana dan paling fundamental yang biasa
disebut dengan epitome atau epitomisasi isi mata pelajaran. Mengepitomisasi berarti
menyajikan beberapa ide yang paling fundamental dan representatif paa tingkat yang kongkrit
serta aplikatif atau ketrampilan tertentu. Tingkat aplikasi artinya menggunakan generality
untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa baru atau menggunakan konsep-konsep untuk
mengidentifikasi contoh-contoh baru (Merril,Reigeluth dalam Degeng;1989: 115).

Menurut Degeng (1989:115) epitome dapat disepadankan dengan ‘kerangka isi’.
Sebagai kerangka isi epitome mencakup sebagian kecil isi mata pelajaran yang amat penting
yang berfungsi sebagai konteks atau kerangka dari isi-isi mata pelajaran yang lebih rinci.

2. Urutan Prasyarat Belajar

Gagne (dalam Degeng,1989) menyebutkan urutan prasyarat belajar dalam konteks
teori elaborasi sepadan dengan struktur belajar atau hirarki belajar. Struktur belajar atau
hirarki belajar menunjukkan konsep-konsep, prosedur-prosedur atau prinsip-prinsip lain yang
dapat dipelajari yang dapat menampilkan hubungan sebagai prasyarat belajar.

3. Rangkuman

Rangkuman merupakan suatu komponen strategi elaborasi yang digunakan untuk
meninjau kembali secara sistematis apa yang telah dipelari. Hal ini sangat penting karena
dapat membantu mempertahankan retensi. Rangkuman ada dua jenis, yaitu (1) rangkuman
internal atau internal Summarizer dan (2) Rangkuman eksternal atau within set Summarizer,
yang diberikan setelah beberapa kali pembelajaran yang berisi semua isi mata pelajaran yang
telah dipelajari (Degeng, 1989:117).

4. Pensintesis

Merupakan komponen strategi elaborasi yang berfungsi sebagai pengait dan
pengintegrasi suatu tipe isi mata pelajaran yang mengaitkan sejumlah konsep, atau prosedur,
atau prinsip. Pensintesis berfungsi untuk  (1) memberikan pengetahuan yang bermanfaat, (2)
memberikan pengertian yang lebih dalam pada mata pelajaran dengan cara membandingkan,
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(3) meningkatkan kebermaknaan dan pengaruh motivasional pada pebelajar dengan
menunjukkan konteks yang lebih luas, (4) meningkatkan retensi, yang membuat kaitan antara
pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang telah dimiliki pebelajar (Reigeluth dan Stein
dalam Boma, 2006).

Seperti halnya dalam rangkuman, terdapat dua jenis pensinstesis yakni (1) pensintesis
internal atau internal syntesizer yang menunjukkan hubungan antara isi mata pelajaran yang
baru disajikan, dan (2) pensintesis eksternal atau within-set syntesys yang menunjukkan
hubungan antara isi mata pelajaran yang disajikan.

5. Analogi

Analogi menggambarkan persamaan antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan
lain di luar cakupan pengetahuan yang dipelajari. Hal ini dapat membantu pemahaman
terhadap pengetahuan yang sukar dimengerti oleh pebelajar. Semakin dekat persamaan
antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang dijadikan analogi semakin efektif analogi
tersebut.

6. Pengaktif Strategi Kognitif

Strategi kognitif adalah suatu macam ketrampilan intelektual khusus yang mempunyai
kepentingan tertentu bagi belajar dan berpikir. Gagne (dalam Dahar, 1988:168-169)
menyebutkan strategi kognitif sebagai proses kontrol, yaitu suatu proses internal yang
digunakan siswa (orang yang belajar) untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan
perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir.

Selama pembelajaran sebaiknya strategi kognitif selalu diaktifkan untuk membantu
retensi siswa. Rigney (dalam Degeng; 2005:125)  menyebutkan ada dua cara mengaktifkan
strategi kognitif. Pertama, dengan cara merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga si-
belajar dipaksa untuk menggunakan-nya secara tidak sadar. Cara ini biasa disebut dengan
embedded strategy bisa berupa gambar,diagram,mnemonic,analog, dan parafrase, atau
berupa  pertanyaan.

Kedua, dengan cara menyuruh si-belajar menggunakan strategi kognitif tertentu yang
sudah pernah dipakai atau dipelajari. Cara ini biasa disebut dengan detached strategy yang
bisa berupa disuruh membuat diagram untuk menunjukkan proses belajar yang baru saja
diajarkan. Atau pikirkan sebuah analogi untuk memperjelas ide yang baru saja dibahas.

7. Kontrol Belajar

Merrill (dalam Degeng, 2005:126) menjelaskan mengenai konsepsi tentang kontrol
belajar mengacu pada kebebasan si-belajar untuk melakukan pilihan dan pengurutan
terhadap: (1) isi yang dipelajari atau content control,  (2) kecepatan belajar  atau space
control, (3) komponen strategi pembelajaran yang ingin digunakan si-belajar atau display
control, dan (4) strategi kognitif  khusus yang digunakan si-belajar ketika berinteraksi dengan
pembelajaran atau conscious cognition control.

F. Pembelajaran Model Elaborasi

1.  Analogi

Ungkapan analogi ini akan membantu kita memahami pembelajaran yang diorganisasi
dengan menggunakan model elaborasi karena persamaan pengertian. Reigeluth dan Stein
(dalam Degeng, 2005) memberikan diskripsi sebagai berikut: “Studing a subject matter
through the elaboration model is similar in many respects to studying a picture through a
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zoom lens on a movie camera”. Setelah melakukan pengamatan pada bagian-bagian yang
rinci dari bagian tertntu, seseorang perlu melakukan pengamatan balik untuk melihat
keseluruhan bagian itu. Hal ini dilakukan dalam rangka mensintesiskan bagian-bagian rinci
yang tercakup dalam bagian itu sehingga terlihat keterkaitan yang ada diantaranya.

Dengan cara yang sama, model elaborasi sebagai cara untuk mengorganisasi
pembelajaran, mulai dengan memberikan kerangka isi atau epitome dari mata pelajaran yang
akan diajarkan. Kemudian model elaborasi memilah isi mata pelajaran menjadi bagian-bagian,
mengelaborasi tiap-tiap bagian, memilah tiap-tiap bagian menjadi sub-sub bagian,
mengelaborasi tiap-tiap sub bagian, demikian seterusnya sampai pembelajaran mencapai
tingkat keterincian tertentu seperti yang dispesifikasi oleh tujuan. Dengan cara seperti ini, si-
belajar akan selalu mengaitkan tiap-tiap sub bagian ke bagian, dan tiap-tiap bagian ke konteks
yang lebih luas (epitome).

2. Prinsip-Prinsip Model Elaborasi

Prinsip-prisip yang mendasari model elaborasi adalah sebagai berikut:

 Penyajian kerangka isi
 Elaborasi secara bertahap
 Bagian terpenting disajikan pertama kali
 Cakupan optimal elaborasi
 Penyajian sintesis secara bertahap
 Penyajian jenis pensintesis
 Tahapan pemberian rangkuman

G. Karakteristik Mata Pelajaran Sosiologi

Karakteristik mata pelajaran Sosiologi menurut Kurikulum 2004 SMA
(Depdiknas,2003) adalah sebagai berikut:

1. Sosiologi merupakan disiplin intelektual mengenai pengembangan pengetahuan yang
sistematis dan terandalkan tentang hubungan sosial manusia pada umumnya dan
tentang produk hubungan tersebut.

2. Materi Sosiologi mempelajari perilaku dan interaksi perilaku dan interaksi kelompok,
menelusuri asal-usul pertumbuhan serta menganalisis pengaruh kegiatan kelompok dan
pengaruhnya.

3. Tema-tema esensial dalam Sosiologi dipilih dan bersumber serta merupakan kajian
tentang masyarakat dan perilaku manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya,.
Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, komunitas dan pemerintahan, dan
berbagai organisasi sosial, agama, politik, bisnis dan organisasi lainnya.

4. Materi Sosiologi dikembangkan sebagai suatu lembaga pengetahuan ilmiah dengan
pengembangan teori yang didasarkan pada observasi ilmiah, bukan lagi pada spekulasi
atau observasi impresionistis.

H. Pembelajaran Berbasis Kompetensi

Suderadjat (2004:39) menyebutkan karakteristik dari pembelajaran berbasis
kompetensi antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis kompetensi meliputi tiga tujuan, yaitu
methodological objectives, content objectives dan life skill objectives. Dimana meliputi tiga
domain yaitu kognitif, afektif  dan psikomotorik.
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2. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis kompetensi meliputi kecakapan proses, pemilikan

materi dan aplikasinya dalam kehidupan, sehingga pembelajaran akan berlangsung dengan
berwawasan lingkungan (contextual learning).

3. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis kompetensi memiliki standar keberhasilan
pencapaian kompetensi dasar, dengan demikian mengarahkan pada penggunaan penilaian
acuan patokan (PAP).

4. Materi pelajaran merupakan konsep-konsep kunci keilmuan, atau tema-tema esensial,
atau nilai-nilai dasar, yang merupakan materi pelajaran minimal yang wajib untuk dimiliki
dan dikuasai siswa secara menyeluruh, sehingga mendorong terjadinya pembelajaran
dengan penguasaan materi pelajaran tuntas (mastery learning).

5. Kecakapan proses merupakan bagian integral dari kecakapan hidup yang bersifat generic
life skill, yang mampu memberikan fondasi yang luas kepada siswa, sebagai kecakapan
yang dipersyaratkan agar mampu meraih kecakapan hidup (life skill) yang spesifik seperti
academic skill dan atau vocational skill, serta enterpreneurship dan leadership, dengan
ruang lingkup yang sangat luas.

6. Proses pembelajaran lebih berpusat pada siswa atau student centered, tidak berpusat pada
guru atau teacher centered.

7. Siswa belajar aktif dengan menggunakan semua potensi yang dimiliki secara stimultan
sehingga dimungkinkan terjadi percepatan belajar atau accelerated learning.

8. Penilaian berbasis kelas (PBK)  dan evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi atau
competence based evaluation, baik berbentuk lisan dan tulisan, sikap maupun unjuk kerja
fisik manual.

9. Evaluasi pembelajaran meliputi terstruktur dalam intrakurikuler dan kokurikuler dan
kegiatan siswa di luar program-program sekolah atau portofolio.

Secara sederhana langkah-langkah pengembangan bahan pembelajaran berbasis kompetensi
mata pelajaran Sosiologi atau IPS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Langkah pemilihan materi esensial. Materi esensial bisa berupa tema-tema esensial yang
harus dikuasai siswa dalam kegiatan intrakurikuler yang didesain oleh guru sendiri
berdasarkan kondisi siswa dan lingkungan sekolah.

2. Penetapan kecakapan proses belajar, seperti kecakapan mengamati, mengaplikasi,
menyimpulkan dan mengkomunikasikan.

3. Langkah penetapan aplikasi kompetensi dasar dalam kehidupan yang berwawasan
lingkungan, agar pembelajaran terjadi dengan berwawasan lingkungan (contextual
learning).

Langkah-langkah pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi di sekolah, dapat
digambarkan  dalam bentuk diagram berikut ini:
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gambar 1. Langkah-langkah Pengembangan Pembelajaran Berbasis
Kompetensi. Adaptasi dari Suderadjat (2004)
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Gambar 2. Alur Berpikir
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yang hanya mencakup konstruk-konstruk yang baru saja diajarkan atau biasa disebut
dengan pensintesis internal.

3. Pemberian rangkuman dan sintesis eksternal

Pada akhir elaborasi tahap pertama, diberikan rangkuman dan diikuti dengan  pensintesis
eksternal.  Rangkuman  berisi  pengertian-pengertian singkat mengenai konstruk-konstruk
yang diajarkan dalam elaborasi, dan pensintesis eksternal menunjukkan (a) hubungan-
hubungan penting yang ada antar bagian yang telah dielaborasi, dan (b) hubungan antara
bagian-bagian yang telah dielaborasi dengan kerangka isi.

4. Elaborasi tahap kedua

Setelah elaborasi tahap pertama berakhir dan diintegrasikan dengan kerangka isi,
pembelajaran diteruskan ke elaborasi tahap kedua–yang mengelaborasi bagian pada
elaborasi tahap pertama–dengan maksud membawa si-belajar pada tingkat kedalaman
sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Seperti halnya dalam elaborasi tahap
pertama, setiap elaborasi tahap kedua disertai rangkuman dan pensintesis internal.

5. Pemberian rangkuman dan sintesis eksternal

Pada akhir elaborasi tahap kedua, diberikan rangkuman dan sintesis eksternal, seperti pada
elaborasi tahap pertama.

6. Mengulang kembali elaborasi tahap ketiga dan seterusnya

Setelah semua elaborasi tahap kedua disajikan, disintesiskan, dan diintegrasikan ke dalam
kerangka isi, pola seperti ini akan berulang kembali untuk elaborasi tahap ketiga dan
seterusnya, sesuai dengan kedalaman yang ditetapkan oleh tujuan pembelajaran.

7. Penyajian terminal epitome

Pada tahap akhir pembelajaran, disajikan kembali kerangka isi untuk mensintesiskan
keseluruhan isi mata pelajaran yang telah diajarkan pada si-belajar.

K. Prosedur Pengembangan

Skema prosedur pengembangan desain pembelajaran sebagaimana pada skema atau
bagan berikut ini.

Pengembangan Desain Pembelajaran Yang Diorganisasikan Berdasarkan Model Elaborasi:
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Gambar 3. Model Elaborasi. Adaptasi Degeng (1989:126; 2005:134).

Langkah-langkah pengorganisasian pembelajaran model elaborasi di atas, dimodifikasi ke
dalam pembelajaran berbasis kompetensi sebagai berikut.

1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar
Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana

tercantum dalam kurikulum, dengan  memperhatikan hal-hal berikut: (a) urutan berdasarkan
hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai
dengan urutan yang ada di standar isi; (b) keterkaitan antara standar kompetensi dan
kompetensi dasar dalam mata pelajaran; (c) keterkaitan antara standar kompetensi dan
kompetensi dasar antarmata pelajaran.

2. Mengidentifikasi Materi Pokok/ Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian
kompetensi dasar dengan mempertimbangkan (a) potensi peserta didik, (b) relevansi dengan
karakteristik daerah, (c) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual
peserta didik, (d) kebermanfaatan bagi peserta didik, (e) struktur keilmuan (f) aktualitas,
kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, (g) relevansi  kebutuhan peserta didik dan
tuntutan lingkungan; dan (h) alokasi waktu.

3. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang
melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan
guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar.
Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan

Menyajikan Epitome
 Strategi Motivasional
 Analogi
 Prasyarat Belajar
 Struktur Isi
 Struktur Pendukung

Menyajikan
Elborasi salah
satu bagian

dalam
epitome

Menyajikan
rangkuman
dan Sintesis Menyajikan

Elaborasi
bagian yang
lain dalam
epitome

Menyajikan
Elborasi bagian

yang ada
dalam

elaborasi tahap
pertama

Menyajikan
rangkuman
dan Sintesis

Atau

Atau
dst

dst



102
pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat
kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran
adalah sebagai berikut. (a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan
kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara
profesional. (b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh
peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. (c) Penentuan urutan
kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. (d)
Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri
yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

4. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh
perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan
pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur
dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat
penilaian.

5. Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator.
Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun
lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek
dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

6. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah
minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan
jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan
kompetensi dasar.  Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan
waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang
beragam.

7. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan
pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik,
alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan
kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator
pencapaian kompetensi.

Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Proses Pengembangan Pembelajaran Model Elaborasi yang dimodifikasi dalam
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
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Proses pengembangan model elaborasi dalam mata pelajaran Sosiologi SMA dapat

diuraikan langkah demi langkah sebagai berikut:

1.  Penyajian Epitome

Epitome yang berisi konsep-konsep utama, seperti hakikat sosialisasi, peranan, nilai,
dan norma sosial dalam sosialisasi, sosialisasi dalam pembentukan kepribadian, agen-agen,
bentuk, tipe dan pola sosialisasi disajikan pertama kali yaitu pertama kali sesudah pre-test.

Penyajian epitome mencakup penjelasan singkat mengenai sosialiasi dan
pembentukan kepribadian dan  pengertian singkat mengenai klasifikasinya. Pada tahap ini,
setiap sajian mengenai sosialisasi dan pembentukan kepribadian disertai contoh-contoh yang
diklasifikasikan ke dalam proses sosialiasi dan pembentukan kepribadian.

2.  Elaborasi Tahap Pertama

Dalam elaborasi tahap pertama, proses sosialisasi disajikan secara rinci. Setiap sajian
dipusatkan pada hakikat  dan proses sosialisasi. Pada setiap akhir sajian proses sosialisasi,
subyek diberi rangkuman tentang klasifikasi yang disajikan.

3.  Pemberian Sintesis

Pada akhir elaborasi tahap pertama, semua proses sosialisasi disajikan, sintesis
diberikan kepada subyek. Sintesis menunjukkan hubungan-hubungan antar proses sosialisasi
yang sudah dipelajari. Hubungan-hubungan ini dibentuk berdasarkan pembentukan
kepribadian oleh individu tersebut.

4.  Elaborasi Tahap Kedua

Setelah elaborasi tahap pertama berakhir dan sintesis disajikan diberikan penyajian
maju ke elaborasi tahap kedua. Pada tahap ini, proses pembentukan kepribadian diklasifikasi
ke dalam klasifikasi proses sosialisasi. Dalam elaborasi tahap kedua ini, setiap klasifikasi
diidentifikasi bentuk sosialisasi dan diberikan contoh-contoh secara rinci. Pada akhir setiap
elaborasi, subyek diberikan rangkuman mengenai proses sosialisasi.

5. Pemberian Sintesis

Sintesis kembali diberikan setelah elaborasi tahap kedua selesai. Sintesis pada tahap
ini, ditentukan pada hubungan-hubungan tiap suatu klasifikasi dengan klasifikasi yang lainnya.
Hubungan-hubungan ini dibuat berdasarkan ciri-ciri umum dari proses sosialisasi yang dimiliki
oleh tiap-tiap inidividu.

6. Penyajian Epitome dan Struktur Orientasi

Pada tahap terakhir dari pembelajaran, epitome kembali ditampilkan bersama-sama
dengan struktur orientasi pembentukan kepribadian. Penampilan epitome bermaksud
memberikan sintesis secara umum mengenai proses sosialisasi, sedangkan penampilan
pembentukan kepribadian dimaksudkan untuk memperlihatkan konteks proses sosialisasi dan
pembentukan kepribadian. Penjadualan tahap pembelajaran Model Elaborasi yang telah
dimodifikasi dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

L. Uji Coba Produk

1. Membuat desain atau rancangan uji cba poduk

2. Subyek uji coba

Dalam uji coba desain pembelajaran model elaborasi yang menjadi subyek uji
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coba, adalah: a) Tinjauan ahli desain pembelajaran dan ahli pengembang teori
dan Model Elaborasi, b) Tinjauan ahi isi materi mata pelajaran Sosiologi, dan c)

siswa SMA kelas X.

3. Jenis data

Berupa data yang telah diperoleh dari hasil diskusi dengan ahli desain pembelajaran, hasil
pengisian angket dan diskusi dengan ahli Sosiologi, pengisian angket dan diskusi dengan
para siswa dalam kelompok kecil dan kelompok sedang data analisa statistik sederhana
berupa butir-butir tes oleh siswa kelas X SMA.

4. Instrumen pengumpulan data adalah menggunakan angket, teknik pengukuran

tes dan diskusi.

5. Teknik analisis data: a. Analisa isi dan b. Analisa statistik

M. Hasil Produk

Hasil penilaian ahli isi atau materi Sosiologi terhadap isi materi pembelajaran
Sosiologi yang didesain berdasarkan model elaborasi yang diuji cobakan tersebut di atas dapat
diberikan analisis bahwa pengorganisasian pembelajaran berdasarkan model elaborasi
merupakan model pembelajaran yang baru dan menarik untuk dikembangkan sebagai model
pembelajaran di sekolah. Hal  ini  bisa   dilihat   dari  komentar  atau   saran yang
diberikannya mengenai a) struktur orientasi, b) epitome atau kerangka isi pembelajaran, c)
tahapan elaborasi, d) sintesis, gambar-gambar dan butir soal yang disertai dengan gambar-
gambar.

Dengan demikian penerapan model elaborasi dalam mata pelajaran Sosiologi di SMA
dapat diterima dengan baik dan menyatakan dukungannya untuk dapat diuji cobakan di kelas.
Ahli isi tersebut melihat adanya kemudahan pembelajaran berdasarkan model elaborasi yang
dimodifikasi dengan kurikulum SMA, sehingga pembelajaran dengan model elaborasi
merupakan salah satu solusi untuk mengimplementasikan pembelajaran.

N. Kelebihan dan Kelemahan

1. Kelebihan atau kekuatan

Kelebihan atau kekuatan produk pengembangan desain pembelajaran dengan model
elaborasi antara lain:

a. Pengembangan desain pembelajaran model elaborasi ini dapat menambah khasanah
model pembelajaran guru di sekolah khususnya mata pelajaran Sosiologi dalam upaya
memperbaiki proses pembelajaran.

b. Produk ini telah memperoleh tanggapan dan penilaian dari para ahli (ahli desain
pembelajaran dan ahli pengembangan teori dan model elaborasi dan ahli isi atau materi
Sosiologi) juga melalui serangkaian uji coba lapangan (uji coba pada kelompok kecil dan
kelompok sedang) kepada para siswa sebagai subyek pembelajaran.

2. Kelemahan atau Keterbatasan

Dalam setiap teori tentu memiliki titik-titik lemah atau keterbatasan. Demikian pula dalam
desain pembelajaran dengan penerapan teori dan model elaborasi ini ada beberapa
kelemahan antara lain:
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a. Berhubung keterbatasan pengembang, waktu dan faktor-faktor lain, tidak atau belum

semua langkah-langkah dalam teori dan model elaborasi ini dapat dilaksanakan dalam
pembelajaran yang sesungguhnya di kelas.

b. Tidak semua pembelajaran atau mata pelajaran dapat mengimplementasikan
pembelajaran melalui model elaborasi. Selain perbedaan karakteristik dan kebutuhan tiap-
tiap mata pelajaran, siswa atau peserta didik juga tujuan dari pembelajaran yang akan
dicapai.

3. Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk  Lebih Lanjut

1. Saran Pemanfaatan

a. Agar pembelajaran di kelas dapat memenuhi unsur (I2M3); interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang dan memotivasi siswa sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 seyogyanya pembelajaran dapat didesain
dengan model elaborasi.

b. Guru mata pelajaran hendaknya bersedia mencoba atau latihan dalam hal
menggunakan desain pembelajaran model elaborasi dan mengikuti langkah-langkah
atau urut-urutan yang ada.

2. Saran Untuk Diseminasi Produk ke Sasaran yang Lebih Luas

a. Selayaknya desain pembelajaran model elaborasi ini dapat dimanfaatkan oleh guru
mata pelajaran Sosiologi di SMA dan dapat direkomendasikan untuk mata pelajaran
lainnya yang memiliki karakteristik yang relatif sama.

b. Dari penerapan pembelajaran model elaborasi yang hanya pada satu kompetensi dasar
(KD) tentang Proses Sosialisasi Dalam Pembentukan Kepribadian, alangkah indahnya
apabila diterapkan pada KD-KD yang lainnya.

3. Saran Untuk Keperluan Pengembangan Produk Lebih Lanjut

a. Sebagai lanjutan materi pada mata pelajaran Sosiologi yang dikembangkan ini, perlu
dilakukan kajian lebih lanjut dan lebih mendalam lagi terhadap pembelajaran model
elaborasi sebagai satu model pembelajaran yang baru.

b. Sebagai lanjutan dari hasil pengembangan bahwa model elaborasi sangat cocok untuk
kondisi dan kebutuhan di SMA sehingga perlu dilanjutkan penerapannya di sekolah ini
dan untuk mata pelajaran lainnya.

c. Sehubungan penerapan desain pembelajaran model elaborasi ini secara khusus dapat
dilaksanakan di salah satu SMA pada mata pelajaran Sosiologi dimungkinkan juga dapat
dilaksanakan di SMA lainnya.
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Abstrak: Salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang sangat  pesat
dalam dunia pendidikan, salah satunya menyebabkan proses belajar mengajar
tidak lagi harus dibatasi oleh ruangan kelas,  belajar dapat dilakukan tanpa harus
bertatap muka secara langsung dan dapat berlangsung dimana saja yang dikenal
sebagai e-learning. Suatu kemajuan yang luar biasa, walaupun di negara kita
masih menjadi sesuatu hal yang relatif masih baru dan belum dapat dilakukan
sepenuhnya. Perubahan pembelajaran dalam konteks pranata pendidikan yang
diarahkan kepada manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun, persoalan yang timbul
khususnya dari aspek tenaga pengajar dihadapkan pada paradigma pola
pembelajaran TIK yang masih dimaknai sebagai kajian teoritis belaka dan belum
menyentuh akar persoalan dalam menerapkannya dalam pembelajaran sehari-
hari. Selain itu, kompetensi penguasaan TIK tenaga pengajar masih belum
mendukung.

Pendahuluan
Belajar, disadari atau tidak merupakan kebutuhan manusia, kemajuan-kemajuan yang

telah diraih pada masa ini merupakan hasil proses belajar yang telah dilakukan manusia
berabad-abad yang lalu. Belajar pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua kategori yaitu
belajar secara mandiri (outodidak) dan belajar yang dilakukan secara formal di sekolah-
sekolah atau pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh suatu instansi atau lembaga
pendidikan.

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), metode
belajar terus berkembang baik metode belajar untuk personal maupun metode yang lebih
pada proses belajar secara keseluruhan atau proses belajar mengajar (PBM). Perkembangan
teknologi yang sangat pesat tersebut, dimana proses belajar mengajar tidak harus lagi dibatasi
oleh ruangan kelas, atau bahkan batas suatu negara, belajar dapat dilakukan tanpa harus
bertatap muka secara langsung dan bisa berlangsung dimana saja yang dikenal sebagai e-
learning. Suatu kemajuan yang luar biasa, walaupun di Indonesia masih menjadi sesuatu hal
yang relatif masih baru dan belum dapat dilakukan sepenuhnya.

Perubahan pembelajaran dalam konteks pranata pendidikan yang diarahkan kepada
manajemen pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak bisa ditawar-
tawar lagi. Namun, persoalan yang timbul khususnya dari aspek tenaga pengajar dihadapkan
pada paradigma pola pembelajaran TIK masih dimaknai sebagai kajian teoritis belaka dan
belum menyentuh akar persoalan dalam menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari
dalam mewujudkan pembelajaran berbasis TIK. Selain itu, kompetensi penguasaan TIK tenaga
pengajar masih belum mendukung.
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Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan pembelajaran berbasis

teknologi informasi yang sangat pesat, hendaknya sekolah menyikapinya dengan seksama
agar apa yang dicita-citakan dalam perubahan paradigma pendidikan dapat segera terwujud.
Kecenderungan yang telah dikembangkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) dalam pembelajaran adalah program e-learning.

Konsep e-learning
Istilah e-learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar

yang menguraikan tentang definisi elearning dari berbagai sudut pandang. Dibawah ini ada
beberapa definisi yang dapat diterima banyak pihak misalnya dari:
1. Dr. Onno Widodo Purbo dan Antonius Aditya Hartanto (2002), istilah e-learning adalah

sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar yang ada di
sekolah ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi Internet.

2. Darin E. Hartley (Hartley, 2001) yang menyatakan e-learning merupakan suatu jenis
belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke peserta didik dengan
menggunakan media Internet, Intranet atau media jaringan komputer lain.

3. Thomson, Ganxglass dan Simon (2000), definisinya menyatakan: Secara jaringan, e-
learning dapat didefinisikan sebagai upaya menghubungkan pembelajar (murid) dengan
sumber belajarnya (database, pakar/tenaga pengajar, perpustakaan) yang secara fisik
terpisah atau bahkan berjauhan. Interaktifitas dalam hubungan tersebut dapat dilakukan
secara langsung (synchronous) maupun tidak langsung (asynchronous).

4. Learn Frame.com dalam Glossary of elearning Terms [Glossary, 2001]    menyatakan
suatu definisi  yang lebih luas bahwa e-learning adalah sistem pendidikan yang
mengggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media
Internet, jaringan komputer, maupun komputer Standalone.

Pada dasarnya, konsep e-learning adalah penyediaan kelas-kelas baru setara dengan
kelas konvensional di sekolah-sekolah yang ada selama ini. Istilah setara disini berarti bahwa
e-learning diharapkan dapat  menggantikan peran sekolah konvensional bukan hanya sekedar
sebagai pelengkap atau tambahan dari sistem konvensional yang sudah ada. Oleh karena itu,
pembangunan sebuah lembaga pendidikan sebuah lembaga pendidikan virtual seperti e-
learning ini haruslah memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan cita-cita untuk
mendirikan sebuah lembaga pendidikan konvensional. Intinya, sistem e-learning ini
diadaptasikan dari sistem yang ada di sekolah-sekolah konvensional ke dalam sebuah sistem
digital.

Adaptasi yang dilakukannya adalah pengajar tetap berhubungan dengan peserta didik, namun
tidak lagi secara langsung melainkan menggunakan komputer yang saling terhubung dengan
Internet. Sedangkan papan tulis dan perlengkapan belajar lainnya digantikan dengan
perlengkapan sejenis secara digital di layar komputer. Dari sifat tersebut, jelaslah bahwa
pengembangan teknologi e-learning haruslah didasarkan pada sifat dan karakter asli dari
sistem pendidikan yang telah ada. Hal ini berarti bahwa fasilitas-fasilitas yang telah familier
digunakan dalam sistem konvensional, dapat diadaptasikan untuk digunakan sebagai Learning
Tool dalam sistem e-learning. Dari sisi teknologi, sistem yang paling disukai adalah sistem
yang  sederhana, mudah, dan menarik digunakan. Dalam hal ini, perencanaan sistem yang
baik haruslah memasukkan unsur permainan dalam desain antarmuka maupun alur
penggunaannya.
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Teknologi dan Infrastruktur e-learning
Teknologi untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh (e-learning) secara
berkesinambungan berkembang dari sisi jumlah, kompleksitas dan kemampuannya. Masing-
masing teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak akan ada satu  teknologi
elearning yang dapat memberikan solusi ideal bagi penyelenggaraan proses pembelajaran
jarak jauh. Untuk itu opsi, pemanfaatan beberapa teknologi e-learning (mix technology
approach) dapat menjadi solusi yang ideal bagi suatu organisasi dalam menerapkan
pembelajaran jarak jauh (distance learning). Dengan demikian kekurangan dari satu teknologi
akan dapat ditutupi oleh teknologi lain. Namun pemilihan teknologi harus dapat disesuaikan
dengan kebutuhan dan perancangan dari sistem atau program e-learning organisasi tersebut.

Dalam penyelenggaraan kelas e-learning jika menggunakan videoconferencing perlu
diperhatikan dan dilakukan suatu aktifitas   yang dapat melibatkan peserta untuk melakukan
interaksi. Disamping   itu penyampaian materi harus dapat memperhatikan   kondisi besarnya
huruf dan komposisi warna agar dapat terlihat  jelas oleh seluruh peserta. Hal ini disebabkan
adanya proses kompresi-dekompresi yang menyebabkan dedgradasi warna. Disamping   itu
besaran bandwidth juga akan sangat mempengaruhi kualitas gambar   pada akhirnya.
Pergerakan yang tiba-tiba dan sering sebaiknya dapat   dihindarkan karena akan menghasilkan
gerakan video yang patah-patah   terutama pada kondisi bandwidth yang kecil (128 Kbps).
Sistem audio ruangan dan perangkat juga harus diperhatikan proses  integrasinya agar tidak
menghasilkan echo, feedback yang cukup  mengganggu peserta dalam mengikuti keseluruhan
proses elearning tersebut.

Teknologi internet mengalami perkembangan yang sangat pesat 10 tahun terakhir ini.
Para pakar teknologi memprediksi teknologi internet dan wireless akan menjadi primadona di
tahun-tahun mendatang. Trafik   data akan melewati jumlah trafik percakapan telepon.
Berbagai aplikasi dari yang basis text hingga multimedia sudah   dapat ditumpangkan dalam
Internet. Melalui protokol TCP/IP   (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), dan
world wide   web (www) internet telah tercipta sebagai jaringan komputer raksasa yang
menghubungkan berbagai komputer di seluruh dunia ini.

Manfaat dan keuntungan serta kelemahan menggunakan e-learning
Beberapa manfaat e-learning yang dapat diperoleh dalam penerapannya bagi

organisasi adalah:
1. Peningkatan produktifitas; melalui e-learning waktu untuk perjalanan dapat direduksi

sehingga produktifitas seseorang tidak akan hilang karena kegiatan perjalanan yang harus
ia lakukan untuk memperoleh proses pendidikan/ pelatihan sehingga akan dapat memberi
manfaat lebih bagi organisasinya.

2. Menciptakan nilai bisnis; identik dengan aset organisasi/perusahaan,   kompetensi sumber
daya manusia juga dapat mengalami depresiasi.  Pembaharuan kompetensi tersebut dapat
dilakukan melalui e-learning sehingga kompetensi selalu memberi nilai bisnis melalui
kreatifitas  dan inovasi sumber daya manusia.

3. Efisiensi; proses pembangunan kompetensi dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih
singkat dan mencakup jumlah yang lebih besar. Menghemat biaya pendidikan secara
keseluruhan (peralatan,   gedung, infrastruktur, peralatan, buku-buku).

4. Fleksibel dan interaktif; kegiatan e-learning dapat dilakukan dari lokasi mana saja selama ia
memiliki koneksi dengan sumber pengetahuan tersebut dan interaktifitas dimungkinkan
secara langsung atau tidak langsung dan secara visualisasi lengkap (multimedia) ataupun
tidak.
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Manfaat e-learning yang dapat diperoleh dalam penerapan bagi peserta didik serta

instruktur/dosen/tenaga pengajar adalah:
1. Interactivity; peserta didik maupun pengajar memungkinkan tersedianya  komunikasi lebih

banyak dan interaktif, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Independency; mengenai tempat, waktu, pengajar menjadi fleksibel.Pembelajaran lebih

berorientasi pada peserta didik (peserta didik lebih banyak aktif). Pelajar juga berpeluang
belajar masalah yang susah  berulang kali sehingga pemahaman tercapai. Mereka dapat
belajar    di dalam suasana "aman" tanpa merasa malu untuk bertanya.

3. Accessibility; dengan menggunakan teknologi, banyak sumber-sumber yang mudah dicapai.
4. Adaptivity; mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bebas, dapat sambil beristirahat.
5. Enrichment/enlivenment, dalam presentasi untuk memperkaya dalam pengajaran

memungkinkan menggunakan video streaming, simulasi,  dan animasi.

Peserta belajar dapat terhubung ke berbagai perpustakaan maya  di seluruh dunia dan
menjadikannya sebagai media penelitian dalam  meningkatkan pemahaman  pada bahan ajar.
Tenaga pengajar/instruktur/dosen dapat secara cepat menambahkan  referensi bahan ajar
yang bersifat  studi kasus, trend industri dan proyeksi teknologi ke depan  melalui berbagai
sumber untuk menambah wawasan peserta terhadap  bahan ajarnya.

Adapun  beberapa  kelemahan  yang dapat  timbul  dalam pemanfaatan internet
untuk e-learning (web learning) adalah :
1. Buruknya atau kurang terencananya perancangan aplikasi web  learning sehingga tidak

sesuai dengan kebutuhan pengguna, misalnya tidak user friendly, tidak reliabel dan proses
yang  tidak jelas.

2. Para pengguna tidak mengetahui dan mengenal secara baik sistem yang  digunakan akibat
tidak adanya sosialisasi dari sistem (user guide).

3. Permasalahan bandwidth yang kecil dapat mengakibatkan lamanya waktu akses hal ini juga
dapat disebabkan oleh buruknya perancangan materi yang memiliki ukuran file yang besar
(akibat adanya unsur audio, video).

Selain kelemahan di atas, menurut Bullen (Soekartawi, 2003) dapat mengundang
permasalahan berikut:
1. Kurangnya interaksi antara tenaga pengajar dan peserta didik, atau bahkan antar peserta

didik itu sendiri.
2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya

mendorong timbulnya aspek bisnis/komersial.
3. Proses pembelajarannya cenderung kearah pelatihan daripada pendidikan.
4. Berubahnya peran tenaga pengajar dari yang semula menguasai teknologi pembelajaran

konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan TIK.
5. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal.
6. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet (mungkin hal ini berkaitan dengan masalah

tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer).
7. Kurangnya mengetahui dan memiliki keterampilan soal-soal internet.
8. Kurangnya penguasaan bahasa komputer oleh pelaku pendidikan.

Penerapan pembelajaran berbasis TIK dengan menggunakan e-learning
Di Indonesia, e-learning sudah mulai diterapkan terutama di tingkat pendidikan tinggi

(Universitas, Institut, Sekolah Tinggi) terkemuka di Indonesia. Untuk tingkat Sekolah
Menengah Atas juga sudah mulai diterapkan walaupun masih pada sekolah-sekolah tertentu,
terutama di sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar. Berbeda dengan negara-negara
maju yang sudah sejak lama menerapkan e-learning, di Indonesia e-learning belum bisa
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diadopsi  oleh semua institusi Pendidikan yang ada di Indonesia dikarenakan perkembangan
teknologi informasi yang belum merata. Yang paling mungkin digunakan untuk sekolah-
sekolah di daerah-daerah adalah penggunaan modul interaktif dalam format audio video yang
bisa di jalankan pada VCD player.

Secara umum kendala-kendala yang sering di alami oleh sekolah-sekolah dalam
menerapkan e-learning adalah keterbatasan alat-alat yang diperlukan dan kurangnya kesiapan
Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk menerapkan e-learning suatu sekolah setidaknya
memerlukan alat diantaranya: Komputer (PC) multimedia yang lengkap dengan software-nya
dan projektor (in Focus), itu pun untuk proses belajar mengajar yang sifatnya masih
membutuhkan pertemuan antara tenaga pengajar dan murid, jadi mungkin lebih tepatnya
proses belajar interaktif kalau memang itu belum termasuk e-learning. Salah satu yang bisa
dilakukan sekolah untuk memperkenalkan e-learning kepada para anak didiknya, yaitu dengan
menjadikan e-learning pendamping proses belajar mengajar yang biasa dilakukan sebagai
sarana untuk memperkaya wawasan anak didiknya dalam berbagai materi pelajaran yang
diterimanya di sekolah. Contohnya dengan memberi tugas tertentu kepada anak yang harus
dicarinya di Internet, agar anak mulai bisa belajar secara mandiri dengan memanfaatkan
informasi-informasi yang tersedia di Internet.

Banyak perubahan dengan sangat cepat tentang e-learning.  Sebelum kata e-learning"
menjadi popular banyak kata-kata yang telah digunakan yang hingga sekrang masih dipakai
seperti: a)  Pembelajaran jarak jauh (open distance learning); b) Pengajaran berbasis web (web
based training); c) Pengajaran berbantuan komputer (computer based training); d)
Pembelajaran berbasis teknologi (tehcnology based training); e) Pembelajaran secara online
(online training). Dari berbagai definisi yang muncul dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
baik secara formal maupun informal yang dilakukan melalui media elektronik, seperti Internet,
Intranet, CDROM, video tape, DVD, TV, Handphone, PDA dan lain-lain dalam proses belajar
mengajar dapat disebut sebagai suatu e-learning.

Menurut Sutrisno (2007), ada tiga kompetensi dasar yang harus dimiliki tenaga
pengajar untuk menyelenggarakan model pembelajaran e-learning. Pertama kemampuan
untuk membuat desain instruksional (instructional design) sesuai dengan kaedah-kaedah
paedagogis yang dituangkan dalam rencana pembelelajaran. Kedua, penguasaan TIK dalam
pembelajaran yakni pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran dalam rangka
mendapatkan materi ajar yang up to date dan berkualitas dan yang ketiga adalah penguasaan
materi pembelajaran (subject metter) sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Langkah-langkah kongkrit yang harus dilalui oleh tenaga pengajar dalam
pengembangan bahan pembelajaran adalah mengidentifikasi bahan pelajaran yang akan
disajikan setiap pertemuan, menyusun kerangka materi pembelajaran yang sesuai dengan
tujuan instruksional dan pencapainnya sesuai dengan indikator-indikator yang telah
ditetapkan. Bahan tersebut selanjutnya dibuat tampilan yang menarik mungkin dalam bentuk
power point dengan didukung oleh gambar, video dan bahan animasi lainnya agar siswa lebih
tertarik dengan materi yang akan dipelajari serta diberikan latihan-latihan sesuai dengan
kaedah-kaedah evaluasi pembelajaran sekaligus sebagai bahan evaluasi kemajuan siswa.
Bahan pengayaan (additional matter) hendaknya diberikan melalui link ke situs-situs sumber
belajar yang ada di internet agar siswa mudah mendapatkannya. Setelah bahan tersebut
selesai maka secara teknis tenaga pengajar tinggal meng-upload ke situs e-learning yang telah
dibuat.

Dalam penetapan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model e-learning telah
dikembangkan oleh lembaga Qualitative Standards Scholarship Assessed: An Evaluation of the
Professoriate yang dikembangkan oleh Glassick, Huber and Maeroff (2005), dengan indikator-
indikator instrumen yang telah dikembangkan meliputi: kejelasan tujuan pembelajaran,
persiapan bahan pembelajaran yang cukup, penyiapan metoda belajar yang sesuai,
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menghasilkan hasil pembelajaran yang signifikan positif, efektifitas dalam mempresentasikan
bahan pelajaran serta umpan balik yang kritis dari peserta didik.

Menurut Sutrisno (2007) ada empat langkah dalam manajemen pengelolaan program
e-learning, yakni pertama menentukan strategi yang jelas tentang target audience,
pembelajarannya, lokasi audience, ketersediannya infrastruktur, budget dan pengembalian
investasi yang tidak hanya berupa uang tunai. Kedua menentukan peralatan misalnya hoste vs
installed LMS dan Commercial or OS-LMS, ketiga adalah adanya hubungan dengan perusahan
yang mengembangkan penelitian berkaitan dengan program e-learning yang dikembangkan di
sekolah. Ke-empat menyiapkan bahan-bahan yang akan dibutuhkan bersifat spesifik, usulan
yang dapat diimplementasikan serta menyiapkan short response time. Kesemuanya itu,
hendaknya perlu dipikirkan masak-masak dalam konteks investasi jangka panjang.

Penutup
Dari paparan di atas, maka untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK

dengan menggunakan e-learning, maka harus memperhatikan semua variabel yang terlibat
dalam proses pembelajaran.  Menurut Yaniawati (2006) dalam penerapan e-learning pada
pembelajaran setidak-tidaknya perlu mempertimbangkan faktor berikut:
1. Peserta didik, sistem e-learning idealnya dapat dibangun sesuai dengan karakteristik

peserta didik atau pola belajar sebagai subjek dalam keseluruhan proses.
2. Bahan ajar/materi, restrukturisasi materi perlu dilakukan agar sesuai dengan format

teknologi yang digunakan disamping itu dapat memberikan nilai lebih dibanding proses
kelas tradisional.

3. Organisasi, kebijakan dan komitmen pimpinan organisasi belajar sangat dibutuhkan dalam
menggiring dan mensosialisasikan proses perubahan.

4. Proses sistem, merupakan proses kerja (bisnis) pelaksanaan yang harus diidentifikasikan
secara lengkap terkait pada peran dan tanggung jawab administrator, tenaga pengajar
(pakar), teknisi, perancangan materi, implementasi proses belajar mengajar serta penataan
keseluruhan proses sistem.

5. Teknologi, sebagai alat yang mendukung tercapainya efektifitas tujuan dari e-lerning bagi
organisasi belajar.

Pada akhirnya, penyelenggaraan pendidikan berbasis TIK ini tidak akan banyak
manfaatnya bila pengembangan profesionalisme tenaga pengajar dalam inovasi pembelajaran
bila tidak diimbangi oleh konsistensi dalam pengelolaan dan penetapan standar
penyelenggaraan pendidikan.
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Abstrak: Pembelajaran aktif (active learning) menekankan pada optimalisasi
penggunaan semua potensi anak didik, sehingga semua anak didik dapat
mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang
mereka miliki. Sedangkan pembelajaran berbasis masalah (problem-based
learning), atau disingkat PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan
siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap model ilmiah
sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan
masalah tersebut dan sekaligus memiliki ketrampilan untuk memecahkan
masalah. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah terdapat
perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran Fisika melalui
penerapan pembelajaran Active Learning dan siswa yang mengikuti pembelajaran
fisika secara PBL pada siswa kelas X SMAN 8 Surabaya dan SMA Barunawati
Surabaya Tahun Pelajaran 2009/2010 2) Apakah terdapat perbedaan hasil belajar
fisika pada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan siswa yang
memiliki motivasi belajar rendah siswa kelas X SMA Negeri 8 Surabaya dan SMA
Barunawati setelah mendapatkan model pembelajaran Active Learning dan PBL?,
3) Apakah terdapat interaksi antara siswa yang mengikuti pembelajaran Fisika
melalui penerapan pembelajaran Active Learning, Problem Based Learning dan
motivasi belajar terhadap hasil belajar Fisika? Jenis penelitian adalah eksperiman.
Untuk menguji pengaruh penggunaan model pembelajaran Active Learning dan
model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar IPA-Fisika, dalam penelitian ini
menggunakan analysis of variance (Anova) Oneway. Dari hasil penelitian
sebagaimana yang dikemukakan pada uraian di atas, menunjukkan adanya
perbedaan yang signifikan antara penggunaan model pembelajaran Active
Learning dan model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar IPA- Fisika.
Kelompok siswa yang di ajar dengan menggunakan model pembelajaran Active
Learning menunjukkan hasil belajar IPA- Fisika lebih baik, dibandingkan dengan
kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran PB.

Kata Kunci: pembelajaran aktif, problem based learning, hasil belajar fisika,
motivasi belajar

1. PENDAHULUAN
Ilmu fisika merupakan pendidikan formal yang ikut memberikan kontribusi yang cukup
signifikan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Fisika merupakan
bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yaitu suatu ilmu yang mempelajari gejala dan
peristiwa atau fenomena alam serta berusaha untuk mengungkap segala rahasia dan hukum
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semesta. Objek Fisika meliputi mempelajari karakter, gejala dan peristiwa yang terjadi atau
terkandung dalam benda-benda mati atau benda yang tidak melakukan pengembangan diri.

Di kalangan siswa SMA/MA telah berkembang kesan yang kuat bahwa pelajaran Fisika
merupakan pelajaran yang sulit untuk dipahami dan kurang menarik. Salah satu penyebabnya
kurangnya minat dan motivasi untuk mempelajari Fisika karena kurangnya pemahaman
tentang hakikat, kemanfaatan, keindahan dan lapangan kerja dari ilmu Fisika. Pemberian
pengalaman langsung pada mata pelajaran Fisika di SMA mendorong guru untuk
mengembangkan suatu strategi dalam mengajar yang dapat meningkatkan motivasi siswa,
sehingga keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar meningkat. Dalam pelaksanaannya,
model ceramah yang merupakan model konvensional masih mendominasi dalam proses
pembelajaran Fisika. Model ceramah hanya mengutamakan produk atau hasilnya saja.
Padahal dalam pembelajaran Fisika, proses dan produk sama pentingnya serta tidak dapat
dipisahkan. Oleh karena itu, penggunaan model dan pendekatan pembelajaran yang tepat dan
bervariasi diharapkan akan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dengan meningkatnya
aktivitas selama pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru
dapat meningkatkan aktivitas anak didiknya melalui pembelajaran yang berbasis laboratorium
dan penyelidikan. Untuk kepentingan ini salah satu model pembelajaran yang sesuai adalah
pembelajaran aktif dan pembelajaran berbasis masalah.

Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang
dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang
memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu,
pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa /anak didik agar tetap
tertuju pada proses pembelajaran (Silberman, 2004:34). Sedangkan pembelajaran PBL,
merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar
aktif kepada siswa. PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk
memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap model ilmiah sehingga siswa dapat
mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus
memiliki ketrampilan untuk memecahkan masalah. Pelajaran Fisika sangat erat dengan model
pembelajaran PBL. Hal ini disebabkan karena pemecahan masalah merupakan pusat
pembelajaran fisika (Gerace W.J & Beatty, I.D, 2005 dalam Wayan, 2009:1) dan model PBM
merupakan model pembelajaran yang lebih menekankan pada pemecahan masalah atau
masalah sebagai titik tolak. Dalam model ini, siswa dapat menumbuhkan keterampilan
menyelesaikan masalah, bertindak sebagai pemecah masalah dan dalam pembelajaran
dibangun proses berpikir, kerja kelompok, berkomunikasi, dan saling memberi informasi.
Selain itu model PBM dapat memberikan kesempatan pada siswa bereksplorasi
mengumpulkan dan menganalisis data untuk memecahkan masalah, sehingga siswa mampu
untuk berpikir kritis, analitis, sistematis dan logis dalam menemukan alternatif pemecahan
masalah(Dasna, 2000:5). Abdullah (2007:6) juga menyatakan pembelajaran PBL dapat
meningkatkan penguasaan konsep siswa dan keterampilan berpikir sains.

Materi Fisika yang memerlukan analisis pemahaman dan penalaran, akan membutuhkan
motivasi belajar yang relatif kuat dan stabil. Faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi dan
berbagai cara yang dapat diterapkan di kelas dalam upaya peningkatan motivasi belajar siswa
perlu selalu dikaji dan dianalisa. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pengaruh pembelajaran active learning, pbl dan motivasi belajar terhadap hasil belajar Fisika
pokok bahasa optik siswa kelas X SMAN 8 Surabaya dan SMA Barunawati Surabaya Tahun
Pelajaran 2009/2010. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk menguji perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran Fisika

melalui penerapan pembelajaran active learning dan siswa yang mengikuti pembelajaran
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Group Pre-test Treatment Post-test
Experimen Group T1 X T2

Control Group T1 T2

fisika secara PBM pada siswa kelas X SMAN 8 Surabaya dan SMA Barunawati Surabaya
Tahun Pelajaran 2009/2010.

2. Untuk menguji perbedaan hasil belajar fisika pada siswa yang memiliki motivasi belajar
tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah pada siswa kelas X SMA Negeri 8
Surabaya dan SMA Barunawati setelah mendapatkan model pembelajaran active lear-ning
dan PBM.

3. Untuk menguji interaksi antara siswa yang mengikuti pembelajaran Fisika melalui
penerapan pembelajaran active learning, problem based learning dan motivasi belajar
terhadap hasil belajar Fisika pada siswa kelas X SMAN 8 Surabaya dan SMA Barunawati
Surabaya Tahun Pelajaran 2009/2010.

2. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan disain kelompok kontrol

pretes-postes. Unit-unit eksperimen dilakukan di tiga kelas yang masing-masing menggunakan
model pembelajaran Active learning dan pembelajaran PBL. Rancangan penelitian ini
menggunakan Randomized Control-Group Pretest-Posttest design yang dapat di gambarkan
sebagai berikut :

Keterangan :
T1 = Post-test, T2 = Post-test, X = PBL

Dengan skema tersebut di atas dapat diketahui bahwa efektivitas perlakuan ditunjukkan oleh
perbedaan antara (T1 - T2) pada kelompok eksperimen dan (T2-T1) kelompok kontrol.

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMAN 8 Surabaya dan SMA Barunawati
Surabaya, tahun pelajaran 2009 / 2010. Jumlah keseluruhan populasi adalah 558 siswa yang
tersebar pada 8 kelas X di SMAN 8 Surabaya dengan jumlah 318 siswa dan 6 kelas X di SMA
Barunawati Surabaya dengan jumlah 240 siswa. Teknik Sampel yang digunakan adalah Cluster
Random Sampling. Sampel penelitian dijabarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Subyek Penelitian Siswa SMAN 8 Surabaya dan SMA Barunawati Surabaya

No Lembaga Pendidikan Kelas

Kelompok

Jumlah
Eksperimen I

Eksperimen
II

1. SMA Negeri 8 Sby
X-A/
X-C

38 40 78

2. SMA Barunawati
X-B/
X-D

36 36 72

Jumlah 74 76 150
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Variabel Penelitian
Variabel bebas adalah variabel yang mendahului atau mempengaruhi. Pada penelitian ini yang
menjadi dua variabel bebas yang terdiri dari model pembelajaran Active Learning. Variabel
moderator adalah yang diprediksi dapat mempengaruhi hasil belajar karena sebagai
penghubung antara variabel bebas dengan variabel terikat, dalam hal ini yang menjadi
variabel moderator adalah motivasi belajar. Sedangkan Varibel terikat adalah variabel yang
merupakan akibat atau tergantung dari variabel yang mendahuluinya. Pada penelitian ini yang
menjadi variabel terikatnya adalah hasil belajar fisika.

Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
a. Pemberian Tes Hasil Belajar: Digunakan untuk mengetahui ketuntasan terhadap tujuan

pembelajaran. Tes ini diberikan pada saat proses belajar mengajar. Skor yang didapat
digunakan untuk menghitung penguasaan konsep sesuai dengan tujuan pembelajaran
secara individu dan klasikal.

b. Penyebaran Angket: Digunakan untuk mengetahui respon terhadap perangkat
pembelajaran dan proses belajar mengajar berlangsung. Angket dibagikan setelah uji
akhir selesai. Pengisian angket diberikan waktu 20 menit.

c. Observasi: Digunakan untuk mengetahui motivasi PBL dengan model pembelajaran active
learning dan PBL. Observasi ini diterapkan dengan langkah pengamatan dan pencatatan
pada saat proses belajar mengajar.

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Angket Respon Siswa

Pada penelitian ini angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap hasil
belajar fisika dengan pembelajaran Active learning dan PBL. Angket yang digunakan adalah
angket langsung dan tertutup. Skala yang digunakan mempunyai gradasi dari positif sampai
ke negatif. Alternatif jawaban siswa yang dipilih sebagai responden adalah sebagai berikut:

a = Sangat setuju, b = Setuju, c = Tidak setuju dan d = Sangat tidak setuju

Angket yang dikembangkan meliputi aspek Attentiont (perhatian), Relevance (keterkaitan),
Confidence (keyakinan) dan Statisfaction (kepuasan). Angket ini berjumlah 32 butir terdiri dari
butir ganjil bernilai positif dan butir genap bernilai negatif. Skor pernyataan positif memiliki
skor : Sangat setuju (skor 4), Setuju (skor 3), Tidak setuju (skor 2) dan  Sangat tidak setuju
(skor 1) , sedangkan pernyataan negatif berlaku sebaliknya.

Tabel 2. Kisi-kisi instrumen angket respon siswa terhadap penerapan pembelajaran Active
learning dan PBL pada pelajaran fisika.

Variabel Sub variabel Indikator
Butir pertanyaan

Positif Negatif
Respon siswa
terhadap penerapan
pembelajaran Active
learning dan Problem
Based Learning pada
pelajaran fisika

Attentiont
(perhatian)

Siswa tertarik terhadap proses
pembelajaran
Rasa keingintahuan siswa tinggi
Siswa termotivasi rumusan
masalah guru

Relevance
(keterkaitan)

Siswa mengetahui manfaat dari
pembelajaran ini
Keterkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
Siswa berperan aktif dalam
pembelajaran
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Variabel Sub variabel Indikator

Butir pertanyaan
Positif Negatif

Siswa paham dengan tujuan dan
harapan pembelajaran ini

Confidence
(keyakinan)

Mempunyai keyakinan berhasil
dalam mencapai tujuan
pembelajaran
Prediksi pencapaian nilai dalam
pembelajaran
Memberikan kemudahan
memahami konsep fisika
Yakin mampu memecahkan
rumusan masalah

Statisfaction
(kepuasan)

Siswa mendapat banyak
pengetahuan dalam belajar
Kesempatan siswa  berpendapat
Lebih kreatif dalam berpikir
Penghargaan atas keberhasilan
dalam belajar
Kualitas dan kuantitas tugas yang
diberikan

JUMLAH

2. Angket Motivasi Belajar Siswa
Tahapan untuk menyimpulkan data motivasi belajar siswa dengan pembelajaran Active
Learning. Kisi-kisi Angket Motivasi Siswa terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kisi-kisi Angket Motivasi Siswa

Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah uji Anova dua jalur. Sebelum
dilakukan analisis deskriptif terlebih dahulu dilakukan uji anova. Hasil Anova digunakan untuk
membedakan pengaruh hasil belajar, motivasi belajar, dan interaksi siswa melalui model pem-
belajaran active learning, PBL dan motivasi belajar terhadap hasil belajar Fisika yang dianalisis
dalam penelitian.
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HASIL & PEMBAHASAN
Deskriptif Data

1.  Hasil Belajar Model Pembelajaran Active Learning
Dengan diterapkannya model pembelajaran Active Learning, hasil belajar Fisika memiliki
rentang 70 sampai 100 diperoleh skor maksimum 95 dari kemungkinan skor tertinggi yang
diperoleh siswa 100. Skor minimum 65 dari kemungkinan skor terendah yang diperoleh siswa
0; Skor rata-rata untuk perolehan hasil belajar Fisika adalah 83,50, dan nilai tengah sebesar 88
sedangkan simpangan baku sebesar 7,728. Gambaran secara visual disajikan dalam tabel
distribusi frekuensi dan gambar histogram sebagai berikut.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi hasil belajar Fisika dengan model Active Learning

Kelas Interval Frekuensi Absolud Relatif
65,0 – 69,4 2 2,70
69,5 – 73,9 5 6,77
74,0 – 78,4 15 20,27
78,5 – 82,9 16 21,62
83,0 – 87,4 14 18,92
87,5 – 91,9 15 20,27
92,0 – 96,4 7 9,46

Jumlah 74 100,00

Gambar 1. Histogram hasil belajar Fisika dengan model Active Learning

2. Hasil Belajar Model Pembelajaran Problem Based Learning

Dengan diterapkannya model pembelajaran PBL, hasil belajar Fisika memiliki rentang 70
sampai 100, skor maksimum 80 dari skor tertinggi yang diperoleh siswa 100. Skor minimum 40
dari skor terendah yang diperoleh siswa 0; Skor rata-rata (mean) untuk perolehan hasil belajar
Fisika adalah 60,50, dan nilai tengah (median) sebesar 62,00; simpangan baku (Standart
deviation) sebesar 8,90. Sebagai berikut gambaran secara visual, dibuat tabel distribusi
frekuensi dan gambar histogram hasil belajar .

Mean = 83,50

Std Dev = 7,728

N = 74
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Tabel 5. Diskripsi skor hasil belajar Fisi-ka dengan Model Pembelajaran PBL.

Kelas Interval Frekuensi Absolut Relatif
40,0 – 45,8 8 10,67

45,9 – 51,7 6 8,00

51,8 – 57,6 10 13,33

57,7 – 63,5 20 26,67

63,6 – 69,4 16 21,33

69,5 – 75,3 14 18,67

75,4 – 81,2 2 1,33

Jumlah 76 100,00

Gambar 2. Histogram hasil belajar Fisika dengan model pembelajaran PBL

3. Hasil belajar Fisika dengan model pembelajaran Active Learning berdasarkan tingkat
motivasi belajar.
a. Hasil belajar Fisika dengan model pem-belajaran Active Learning dengan motivasi belajar

tinggi.
Dari hasil analisis, diperoleh siswa 100. Skor minimum 70 dari kemungkinan skor terendah
diperoleh siswa 0. Skor rata-rata (mean) untuk perolehan hasil belajar Fisika dengan model
pembelajaran Active Learning dengan tingkat motivasi belajar tinggi adalah 85,70, dan nilai
tengah (median) sebesar 85,00 sedangkan simpangan baku sebesar 6,20. Berikut gambaran
secara visual ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi dan gambar histogram.

Tabel 6. Diskripsi skor hasil belajar Fisika dengan Model Active Learning Motivasi Belajar Tinggi

Kelas Interval Frekuensi Absolut Relatif

70,0 – 74,3 1 2,77

74,4 – 78,7 2 5,55

78,8 – 83,1 4 11,11

83,2 – 87,5 8 22,22

87,6 – 91,9 9 0,025

92,0 – 96,3 12 0,03

Jumlah 36 100,00
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Gambar 3. Histogram hasil belajar Fisika dengan model Active Learning Motivasi Belajar Tinggi

b. Hasil belajar Fisika dengan model pembelajaran PBL dengan tingkat motivasi belajar
tinggi.

Dari hasil analisis, diperoleh Skor mak-simum untuk motivasi belajar 85 dan kemungkinan skor
tertinggi yang diperoleh siswa 100. Skor minimum 60 dari kemungkinan skor terendah
diperoleh siswa 0. Perolehan skor rata-rata adalah 75,0, dan nilai tengah (median) sebesar
75,00 sedangkan simpangan baku sebesar 6,580. Berikut gambaran visual dengan bantuan
program komputer SPSS 15.

Tabel 7. Diskripsi skor hasil belajar Fisika dengan Model PBL Motivasi Belajar
Rendah

Kelas Interval Frekuensi Absolut Relatif
60,0 – 64,3 1 2,63
64,4 – 68,7 4 10,52
68,8 – 73,1 8 20,05
73,2 – 77,5 12 31,57
77,6 – 81,9 7 18,42
82,0 – 86,3 6 15,78

Jumlah 36 100,00

Gambar 4. Histogram hasil belajar Fisika dengan model PBL Motivasi Belajar Rendah

Mean = 75,00

Std Dev = 6,580

N = 36
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Uji Asumsi Analisis
Hasil uji kenormalan data menunjukkan bahwa asumsi kenormalan terpenuhi, hal ini dapat
dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Kenormalan Data

Data
Statistik Uji

KolmogorovSmirnov Z
Nilai

Signifakansi
Keterangan

Hasil belajar model pembelajaran
Active Learning

1,90 0,125 Normal

Hasil belajar model pembelajaran PBL 1,284 0,074 Normal
Hasil belajar model pembelajaran
Active Learning motivasi tinggi

1,062 0,209 Normal

Hasil belajar model pembelajaran
Active Learning motivasi rendah

0,973 0,300 Normal

Hasil belajar model pembelajaran PBL
motivasi tinggi

0,702 0,708 Normal

Hasil belajar model pembelajaran PBL
motivasi rendah

0,888 0,410 Normal

2.   Pengujian Asumsi
a.   Kenormalan Data

Tabel 9 adalah hasil uji kenormalan pada data:

Tabel 9. Hasil Uji Kenormalan Data

Data
Statistik Uji

KolmogorovSmirnov Z
Nilai

Signifakansi
Keterangan

Nilai Pre test model pembelajaran
Active Learning 0,845 0,473 Normal

Nilai Post test model pembela-jaran
Active Learning 1,186 0,120 Normal

Hasil belajar model pembelajaran
Active Learning motivasi tinggi 1,062 0,209 Normal

Hasil belajar model pembelajaran
Active Learning motivasi rendah 0,973 0,300 Normal

Nilai Pre tes model PBL 0,813 0,523 Normal
Nilai Post tes model PBL 1,284 0,074 Normal
Hasil belajar model PBL motivasi
tinggi 0,702 0.708 Normal

Hasil belajar model pembelajaran
PBL motivasi rendah 0,888 0,410 Normal

Berdasarkan tabel 9 terlihat asumsi kenormalan yang dibutuhkan telah terpenuhi.

b. Kehomogenan Data

Sebagai salah satu syarat dalam pengujian hipotesis  dengan Anova. Hasil pengujian dengan
Levene’s Test dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Homogenitas sample dengan Uji Level (Levene’s Test)
Subjek Penelitian Levene Statistik df 1 df 2 Sig
Model pembe-lajaran Active Learning
dan Model pembela-jaran Problem
Based Learning

1,848
1,765

3
3

295
295

.139

.154

Motivasi belajar tinggi dan
Motivasi belajar rendah

1,765
1,711

3
3

288,154
295

.154

.165
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Berdasarkan tabel 10, maka disimpulkan bahwa data yang digunakan untuk uji Anova,
semuanya homogen.

Analisis Data
1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama penelitian ini menduga bahwa ada perbedaan hasil belajar Fisika pada
siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran Active Learning dan model
pembelajaran PBL.

Tabel 11. Hasil Uji Anova Oneway hasil belajar Fisika dengan model pembelajaran Active
Learning dan model pembelajaran PBL

Model Pembelajaran N Mean Std.Deviation Std. Error
Mean

Hasil belajar Fisika dengan model
pembelajaran Active Learning
model pembelajaran Problem Based
Learning

74

76

82,30

60,37

7.728

8.982

.898

1.037

Anova

Sum of
Squre

Df Mean
Square

F Sig.

Between
Groups

Within
Groups

Total

17903.786

10329.006

28232.792

1

147

148

17903.786

70.265

254.802 .000

Berdasarkan tabel 11, maka hipotesis pertama penelitian (H1) diterima dan disimpulkan
bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa dengan mengunakan model pembelajaran Active
Learning dan model pembelajaran PBL. Dilihat dari nilai Descriptives, model pembelajaran
Active Learning memberikan hasil lebih baik daripada model pembelajaran PBL, hal ini
ditunjukan dengan nilai rata-rata yaitu masing-masing sebesar 82,30 dan 60,37.

2. Pengujian Hipotesi Kedua
Hipotesis kedua penelitian ini menduga bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa dengan
penerapan model pembelajaran Active Learning, PBL dan motivasi belajar tinggi dan rendah
dari hasil belajar siswa.

Tabel 12. Hasil Uji Anova Oneway hasil belajar Fisika model pembelajaran Active Learning
antara Motivasi Tinggi dan Rendah

Descriptives

Motivasi Belajar N Mean
Std.

Deviation
Std. Error

Mean
Hasil belajar IPA-Fisika model
pembelajaraan Active Learning

Tinggi
Rendah
Total

36

38

74

85.6944

75.0000

80.2027

6.11237

6.57596

8.29421

1.01873

1.06676

.96418
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Anova Oneway

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
Between Groups

Within Groups

Total

2114.321

2907.639

5021.959

1

72

73

2114.321

40.384

52.356 .000

Berikut adalah hasil uji Anova Oneway antara hasil belajar Fisika dengan model pembelajaran
Active Learning siswa yang motivasi belajarnya tinggi dan rendah.

Tabel 12. Hasil Uji Anova Oneway hasil belajar Fisika dengan model pembelajaran PBL siswa
yang motivasi belajarnya rendah dan siswa yang motivasi belajarnya tinggi

Descriptives

Motivasi Belajar N Mean Std.
Deviation

Std. Error
Mean

Hasil belajar IPA-Fisika model
pembelajaraan PBL

Tinggi
Rendah
Total

30

36

76

75.8649

63.5526

69.6267

5.65765

6.08808

8.51513

.93011

.98762

.98324

Anova Oneway

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
Between Groups

Within Groups

Total

2841.828

2523.719

5365.547

1

75

76

2841.828

34.517

82.201 .000

Berdasarkan tabel 12, maka hipotesis kedua penelitian (H2) diterima, artinya, penerapan
model pembelajaran Active Learning pada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi
memberikan hasil yang lebih baik daripada penerapan model pembelajaran PBL pada siswa
yang mempunyai motivasi belajar rendah dimana rata-rata yaitu masing-masing sebesar 85,
69, 75, 84, 75, 0 dan 63,24.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga
Hipotesis ketiga penelitian ini menduga bahwa ada pengaruh secara interaktif penggunaan
model pembelajaran Active Learning, PBL dan motivasi belajar.Hasil ANOVA model
pembelajaran Active Learning, model pembelajaran PBL dan Motivasi belajar.
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Descriptive Statistics Dependent Variable: Hasil Belajar Fisika

Nilai                              Motivasi Mean Std. Deviaton N
Pre Test                         Rendah

Tinggi
Total

63,24
75,84
69,54

5.861
5.582
5.722

37
38
75

Post Test                        Rendah
Tinggi
Total

75,00
85,69
80,35

6,576
6,112
6,344

38
36
74

Total                               Rendah
Tinggi
Total

69,12
80,77
74,95

12.437
11.694
12.066

75
74

149

Test of Between-Subject Effects
Dependent Variable : Hasil Belajar Fisika

Source
Type III Sum of

Squares
df Mean Square F Sig.

Corrected Model
Intercept
Nilai
Motivasi
Nilai* Motivasi
Error
Total
Corrected Total

2604.279n

272406.114
11069.512

602.010
700.212
204.167

424325.000
2808446

51
1
7

18
26
22
74
73

51.064
272406.114

152.787
33.445
26.931
9.280

5.502
29353.149

16.464
3.604
2.902

.000

.000

.000

.000

.007

a. R Squared = 1.000 (Adjusted R Squared = 1.000)
b. R Squared = .927 (Adjusted R Squared = .759)

Berdasarkan tabel di atas, maka hipotesis ketiga penelitian (H3) diterima, dimana rata-rata
nilai Pre Test siswa bermotivasi belajar rendah berbeda dengan rata-rata nilai Pre Test siswa
bermotivasi belajar tinggi yaitu 63,24 dan 75,84. Demikian pula rata-rata nilai Post Tes siswa
bermotivasi belajar rendah berbeda dengan rata-rata nilai Post Test siswa bermotivasi belajar
tinggi yaitu 75,00 dan 85,69. Dengan kata lain penerapan model pembelajaran Active Learning
memberikan hasil yang lebih baik apabila didukung dengan motivasi belajar tinggi.

KESIMPULAN
Berdasarkan deskripsi data dan uji hipotesis yang telah dilakukan hasil penelitian dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Active

Learning dan PBL. Pembelajaran Active Learning lebih baik diterapkan karena lebih
mengoptimalkan anak didik untuk mempelajari dan memahami pelajaran fisika.

2. Terdapat perbedaan hasil belajar fisika pada siswa bermotivasi belajar tinggi dengan
siswa bermotivasi belajar rendah setelah diterapkannya model pembelajaran Active
Learning dan PBL. Maka diperlukan motivasi yang tinggi untuk mencapai kesuksesan
pembelajaran.

3. Terdapat interaksi antara siswa yang mengikuti pembelajaran Fisika melalui penerapan
pembelajaran active learning,PBL dan motivasi belajar terhadap hasil belajar Fisika akan
memberikan hasil yang lebih baik apabila didukung dengan motivasi belajar tinggi dari
siswa.
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Abstrak: Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana
penguasaan konsep dalam pelajaran IPA pada siswa yang diajar dengan
menggunakan Pembelajaran Kuantum dibandingkan dengan Pembelajaran
Konvensional.  Sehingga rumusan masalah yang disusun adalah: 1) Adakah
perbedaan penguasaan konsep materi ekosistem antara kelompok siswa yang
diajar dengan Metode Pembelajaran Kuantum dan dengan kelompok siswa yang
diajar dengan Pembelajaran Konvensional;  2) Adakah perbedaan penguasaan
konsep materi ekosistem antara siswa yang memiliki sikap belajar; dan 3) Adakah
interaksi antara metode pembelajaran dan sikap belajar siswa terhadap
penguasaan konsep Ekosistem? Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif
eksperimental dengan. Rancangan Penelitian faktorial 2 x 2 dan data dianalsiis
dengan Analisis Varians Dua Jalur. Sampel penelitian adalah siswa kelas VII A dan
VII E di SMPN 2 Tanggulangin dan SMPN 3 Candi Sidoarjo. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa 1) Terdapat perbedaan hasil penguasaan konsep materi
ekosistem pada  siswa yang belajar dengan Pembelajaran Kunatum dan
Pembelajaran Konvensional; 2) Terdapat perbedaan penguasaan konsep materi
ekosistem pada siswa yang mempunyai sikap belajar tinggi dan sikap belajar
rendah; dam 3) Ada interaksi antara metode pembelajaran dan sikap belajar
siswa terhadap penguasaan konsep. Pada kelompok yang diajarkan dengan
metode Pembelajaran Kuantum menunjukkan peningkatkan penguasaan konsep,
baik pada siswa yang memiliki sikap belajar rendah maupun siswa dengan sikap
belajar tinggi dibandingkan pada siswa yang belajar dengan pembelajaran
konvensional.

Kata Kunci: Pembelajaran Kunatum, Pembelajaran Konvensioanal, Sikap Belajar Siswa,
Penguasaan Konsep

PENDAHULUAN
Hasil pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (I)PA saat ini belum menunjukkan hasil yang
memuaskan, misalnya berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh The Third International
Mathemathics and science Study-Repeat tahun 1999, bahwa dari 38 negara di Asia, Australia
dan Afrika, siswa SMP Indonesia menduduki peringkat 32 untuk IPA (Tim Broad Based
Education Depdiknas, 2002) dengan kualifikasi lulusan kurang sesuai dengan tuntutan dunia
kerja. Ada berbagai faktor yang dapat mendukung keberhasilan pembelajaran IPA, salah
satunya adalah metode pembelajaran yang digunakan. Setiap mata pembelajaran memiliki
tujuan yang khusus, demikian juga untuk bidang pelajaran IPA.  Sesuai dengan karakteristik
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pelajaran IPA maka mata pelajaran ini lebih menekankan pada pemahaman berbagai konsep
IPA.  Para siswa dihadapkan pada sejumlah konsep yang saling berkaitan sehingga dalam
pembelajarannya membutuhkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan cocok untuk
pembelajaran konsep. Pada Metode Pembelajaran IPA secara konvensional siswa lebih
banyak mencatat dan kadang-kadang melakukan kegiatan di laboratorium (Campbell,
Lofstrom dan Jerome; 1997). Cara penerimaan informasi seperti ini kurang efektif karena
kurangnya proses penguatan daya ingat.  Kegiatan ini menimbulkan suasana yang monoton
serta interaksi antara siswa dan materi menjadi terbatas.

Pembelajaran konvensional umumnya memiliki kekhasan tertentu yaitu terletak pada
sumber informasi yang berupa simbolik seperti mendengarkan penjelasan guur atau
mencatat.  Sumber informasi sangat mempengaruhi proses belajar (Colemen dalam Whitaker,
1989).  Model pembelajaran konvensional menurut Wartono (1996: 8) adalah model
pembelajaran yang banyak dipakai oleh guru dalam proses pembelajaran saat ini, yang
dicirikan: 1) Lebih bersifat informatif daripada pencarian (penemuan) konsep atau prinsip; 2)
Lebih mengutamakan produk daripada proses; 3) Dalam diskusi guru lebih banyak bertindak
sebagai hakim daripada sebagai pembimbing/fasilitator; dan 4) Dalam percobaan atau
demonstrasi lebih banyak bersifat membuktikan teori. Berkenaan dengan ciri-ciri
pembelajaran konvensional dijelaskan pula oleh Nasution (1982: 209-211) adalah 1) Tujuan
tidak dirumuskan secara spesifik dalam bentuk kelakuan yang dapat diamati dan diukur; 2)
Bahan pelajaran disajikan kepada kelompok, kepada kelas sebagai keseluruhan tanpa
memperhatikan siswa secara individual; 3) Kegiatan pembelajaran umumnya berbentuk
ceramah, kuliah, tugas tertulis, dan Metode lain menurut pertimbangan guru; 4) Siswa
umumnya bersifat “pasif”, karena terutama harus mendengarkan uraian guru; 5) Dalam hal
kecepatan belajar, semua siswa harus belajar menurut kecepatan yang umumnya ditentukan
oleh kecepatan guru mengajar; 6) Keberhasilan belajar umumnya dinilai oleh guru secara
subjektif; 7) Diharapkan bahwa hanya sebagaian kecil saja akan menguasi bahan pelajaran
secara Konvensional, sebagian lagi akan menguasainya sebagian saja, dan ada lagi yang akan
gagal; dan 8) Guru terutama berfungsi sebagai penyebar atau penyalur pengetahuan (sebagai
sumber informasi/pengetahuan).

Pemilihan metode yang lebih inovatif penting untuk meningkatkan efektifitas metode
tersebut terhadap hasil belajar dan juga menumbuhkan sikap siswa yang lebih positif
terhadap pembelajaran IPA. Disamping itu pemilihan metode pembelajaran ditujukan untuk
menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sehingga prosesnya lebih
menarik, menyenangkan, aktif, kreatif dan efisiensi. Salah satu metode yang diharapkan
dapat memfasilitasi pembelajaran IPA adalah Metode Pembelajaran Kuantum (Quantum
Teaching). Metode Kuantum dapat dikatakan suatu metode yang bersifat ekletik, karena
merupakan pengorkestraan berbagai teori pembelajaran yang semuanya ditujukan untuk
melejitkan pembelajaran.  Metode Pembelajaran Kuantum memiliki landasan yang semuanya
ditujukan untuk menumbuhkan kesukaan belajar dalam diri siswa, seperti yang dinyatakan
sebagai berikut:

Quantum teaching is a brain-based teaching philosophy that includes many
specific guidelines for creating an effective learning environment, designing
curriculum, delivering content and facilitating the learning process. Quantum
teaching is about bringing joy to teaching and learning with ever-increasing
“Aha” moments of discovery. It’s teaching philosophy is centered on
presenting content to students in engaging and energizing ways thus allowing
students to become lifelong learners who are responsible for their own
learning. (http://www.slideshare.net/tayytay09/quantum-teaching.htm)
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Selain dari aspek metode pembelajaran atau cara guru mengajar maka hal lain yang

perlu juga mendapat perhatian adalah sikap siswa terhadap pelajaran IPA.  Sikap siswa akan
menentukan bagaimana siswa berinteraksi dengan keseluruhan kegiatan pembelajaran IPA.
Sikap siswa yang positif (sikap tinggi) akan mendorong siswa untuk secara proaktif terlibat
dalam aktivitas pembelajaran sementara sikap siswa yang kurang baik (sikap rendah) akan
menyebabkan kurang adanya motivasi dalam mengikuti pelajaran.

Metode Pembelajaran Kuantum berusaha menggabungkan seluruh potensi siswa dari
kedua belahan otak, dimana otak kiri yang berhubungan dengan hal yang bersifat logis
(seperti belajar) dan otak kanan yang berhubungan dengan keterampilan (sikap
belajar/aktivitas kreatif).  Pembelajaran Kuantum yang digagas oleh Bobbi DePorter dan
kawan-kawan (Deporter, Reardon dan Singer-Nourie: 1999)  merancang suasana yang lebih
nyaman dan menyenangkan (joy) dalam kegiatan pembelajaran sehingga memberikan
kebebasan bagi siswa untuk menemukan berbagai pengalaman baru dalam belajarnya.
Metode Pembelajaran Kuantum adalah suatu metode belajar yang memadukan antara
berbagai sugesti positif dan interaksinya dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi proses
dan hasil belajar seseorang. Lingkungan belajar yang menyenangkan serta munculnya emosi
sebagai keterlibatan dapat menciptakan sebuah interaksi yang baik dalam proses belajar yang
akhirnya dapat menimbulkan sikap positif pada diri seseorang sehingga secara langsung dapat
mempengaruhi proses belajarnya (DePorter, 2009:16).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar IPA pada siswa
yang diajar dengan menggunakan Pembelajaran Kuantum dibandingkan dengan Pembelajaran
Konvensional.  Sehingga rumusan masalah yang disusun adalah: 1) Adakah perbedaan
penguasaan konsep materi ekosistem antara kelompok siswa yang diajar dengan Metode
Pembelajaran Kuantum dan dengan kelompok siswa yang diajar dengan Pembelajaran
Konvensional? 2) Adakah perbedaan penguasaan konsep materi ekosistem antara siswa yang
memiliki sikap belajar yang berbeda? dan 3) Adakah interaksi antara metode pembelajaran
dan sikap belajar siswa terhadap penguasaan konsep Ekosistem?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian eksperimen faktorial 2 x 2 sesuai dengan
tujuan penelitian (Wiersma, 1991), yang diuraikan berikut ini:

MODEL PEMBELAJARAN

Kuantum
(X1)

Konvensional
(X2)

SIKAP
Sikap Tinggi Kelompok 1 Kelompok  2

Sikap Rendah Kelompok  3 Kelompok  4
Keterangan:
Kel.1 (X1Y1) = Kel. siswa yang bersikap belajar tinggi pada Met.Pemb. Kuantum.
Kel. 2(X2Y1) = Kel. siswa yang bersikap belajar tinggi pada Met. Pemb. konvensional.
Kel. 3 (X1Y2) = Kel. siswa yang bersikap belajar rendah pada Met.Pemb. Kuantum.
Kel. 4 (X2Y2) = Kel. siswa yang bersikap belajar rendah pada Met.Pemb.konvensional.

Gambar 1. Rancangan Eksperimen Faktorial 2 x 2

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu pre test,
perlakuan (proses pembelajaran), dan post test.



129
Populasi penelitian adalah semua siswa kelas VII SMPN 2 Tanggulangin dan SMPN 3

Candi Sidoarjo. Sedangkan sampel adalah siswa kelas VII A dan E SMPN 2 Tanggulangin dan
SMPN 3 Candi Sidoarjo.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel

Nama Sekolah
Populasi Sampel
Kelas VII Kelas A Kelas E

SMPN 2 Tanggulangin 180 siswa 36 Siswa 36 Siswa

SMPN 3 Candi 216 siswa 36  siswa 36 Siswa

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan terdiri dari kuisioner (angket) dan tes.
Angket digunakan untuk mengumpulkan data sikap belajar siswa terhadap pelajaran IPA
Biologi materi ekosistem.  Tes dipergunakan untuk mendapatkan data tentang penguasaan
konsep (materi ekosistem), yang terdiri dari hasil pretest dan posttest dimana dibedakan atas
katagori baik (76-100%), cukup (56-75%), kurang baik (40-55%) dan tidak baik (kurang dari
40%) (Arikunto, 1998).  Dilakukan uji coba instrumen untuk memenuhi persyaratan validitas
dan realibilitas dan uji prasyarat analisis (Uni Normalitas dan Uni Linearitas).  Teknik Analisis
Data yang digunakan adalah analisis varians (ANOVA) dua jalur (Kerlinger, 1990) dan
penghitungannya menggunakan bantuan Program SPPS versi 15.00.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekapitulasi Perhitungan Skor Penguasaan Konsep

SMP Negeri 2 Tanggulangin

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan Skor Hasil Penguasaan Konsep Materi  Ekosistem Kelas VII A
dan Kelas VII E SMP Negeri 2 Tanggulangin

Data Statistik

Metode

Skor
Maks

Skor
Min

R
Rata-
rata

Metoden Mode Deviasi Varians

Kuantum (X1) 96 50 46 75,9 80 50 14.42 207,9
Konvensional (X2) 100 40 60 73,2 80 40 20,99 440,5

X2Y1 100 40 60 77,7 85 100 22,19 492,4

X1Y1 96 50 46 81,3 86 92 15.09 227,8

X2Y2 100 40 60 68,7 70 80 19,41 376,7

X1Y2 90 50 40 70,5 70 60 11,84 140,3

Keterangan:
X2Y1 : Kelompok Siswa Sikap tinggi pada Penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional
X1Y1 : Kelompok Siswa Sikap tinggi pada Penggunaan Metode Pembelajaran Kuantum
X2Y2: Kelompok Siswa Sikap rendah pada Penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional
X1Y2 : Kelompok Siswa Sikap rendah pada Penggunaan Metode Pembelajaran Kuantum
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SMP Negeri 3 Candi

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Skor Hasil Penguasaan Konsep Materi Ekosistem Kelas VII A
dan Kelas VII E SMP Negeri 3 Candi

Data Statistik

Metode

Skor
Maks

Skor
Min

R
Rata-
rata

Metoden Mode Deviasi Varians

Konvensional 100 40 60 70 70 70 17,12 293,1
Kuantum 94 52 42 74 72 66 11,05 122,1

X2Y1 100 40 60 71,3 70 80 18,46 340,9

X1Y1 94 60 34 77,9 74 72 10,29 105,9

X2Y2 90 40 50 68,7 70 70 16,20 263,4

X1Y2 90 52 38 70,3 68 66 10,77 115,9

Keterangan:
X2Y1 : Kelompok Siswa Sikap tinggi pada Penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional
X1Y1 : Kelompok Siswa Sikap tinggi pada Penggunaan Metode Pembelajaran Kuantum
X2Y2: Kelompok Siswa Sikap rendah pada Penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional
X1Y2 : Kelompok Siswa Sikap rendah pada Penggunaan Metode Pembelajaran Kuantum

Data Frekuensi Penguasaan Konsep Materi Ekosistem Berdasarkan Metode Pembelajaran

Tabel 4 Frequensi Penguasaan Konsep Berdasarkan Metode Pembelajaran

SMP Negeri 2 Tanggulangin SMP Negeri 3 Candi

Interval
Nilai

Metode
Konvensional

Metode
Kuantum

Metode
Konvensional

Metode
Kuantum

Frekuensi
Persen-

tase
Frekuensi

Persen-
tase

Frekuensi
Persen-

tase
Frekuensi

Persen-
tase

50 – 54 4 11,11 4 11,11 2 5,56 0 00,00
55 – 59 5 13,89 5 13,89 0 0,00 0 00,00
60 – 64 9 25,00 9 25,00 11 30,56 4 11,11
65 – 69 4 11,11 4 11,11 1 2,78 10 27,78
70 – 74 3 8,33 3 8,33 15 41,67 5 13,89
75 – 79 6 16,67 6 16,67 5 13,89 8 22,22
80 – 84 2 5,56 2 5,56 0 0,00 1 2,78
85 – 89 1 2,78 1 2,78 1 2,78 3 8,33
90 – 94 1 2,78 1 2,78 0 0,00 1 2,78

95 – 100 1 2,78 1 2,78 1 2,78 4 11,11
Jumlah 36 100,00 36 100,00 36 100,00 36 100,00

Penguasaan Konsep pada Siswa Berdasarkan Sikap Belajar dan Metode
Pembelajaran yang digunakan

SMP Negeri 2 Tanggulangin
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Tabel 5. Frekuensi Penguasaan Konsep pada Siswa Berdasarkan Sikap Belajar dan Metode

Pembelajaran yang Digunakan

Interval
Nilai

Sikap Belajar Tinggi Sikap Belajar Rendah

Metode
Konvensional

Metode
Kuantum

Metode
Konvensional

Metode
Kuantum

Frekuensi
Persen-

tase
Frekuensi

Persen-
tase

Frekuensi
Persen-

tase
Frekuensi

Persen-
tase

50 – 54 0 00,00 0 00,00 4 28,57 2 15,38
55 – 59 2 9,09 0 00,00 3 21,43 0 0,00
60 – 64 5 22,73 4 17,39 4 28,57 3 23,08
65 – 69 4 18,18 0 0,00 0 0,00 2 15,38
70 – 74 2 9,09 2 8,70 1 7,14 2 15,38
75 – 79 4 18,18 7 30,43 2 14,29 2 15,38
80 – 84 2 9,09 3 13,04 0 00,00 2 15,38
85 – 89 1 4,55 2 8,70 0 00,00 0 00,00
90 – 94 1 4,55 2 8,70 0 00,00 0 00,00

95 – 100 1 4,55 3 13,04 0 00,00 0 00,00
Jumlah 22 100,00 23 100,00 14 100,00 13 100,00

SMPN 3 Candi

Tabel 6. Frequensi Penguasaan Konsep pada Siswa SMP Negeri 3 Candi Berdasarkan Sikap
Belajar dan Metode Pembelajaran yang Digunakan

Interval
Nilai

Sikap Belajar Tinggi Sikap Belajar Rendah

Metode
Konvensional

Metode
Kuantum

Metode
Konvensional

Metode
Kuantum

Frekuensi
Persen-

tase
Frekuensi

Persen-
tase

Frekuensi
Persen-

tase
Frekuensi

Persen-
tase

40 – 44 3 20,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00
45 – 49 0 0,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00
50 – 54 0 0,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00
55 – 59 0 0,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00
60 – 64 0 0,00 1 5,00 5 45,45 3 18,75
65 – 69 1 6,67 3 15,00 1 9,09 7 43,75
70 – 74 4 26,67 1 5,00 5 45,45 4 25,00
75 – 79 2 13,33 6 30,00 0 00,00 2 12,50
80 – 84 3 20,00 1 5,00 0 00,00 0 00,00
85 – 89 1 6,67 3 15,00 0 00,00 0 00,00
90 – 94 1 6,67 1 5,00 0 00,00 0 00,00
95-100 20 100,00 4 20,00 0 00,00 0 00,00
Jumlah 20 100,00 25 100,00 11 100,00 15 100,00

Uji Hipotesis

Hasil perhitungan analisis data dengan menggunakan uji ANOVA dari hasil penguasaan
konsep materi pada siswa kelas VII A dan VII E disajikan berikut ini.
1. Uji Keberbedaan Penguasaan Konsep Materi pada Siswa Kelas VII E SMP Negeri 2

Tanggulangin dari Penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional pada Sikap Belajar
Tinggi dan Rendah
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Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi Penguasaan Konsep pada Siswa dari
penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional pada tiap Sikap SBR dan Sikap SBT adalah
tidak berbeda secara nyata, terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig. di atas 0,05 dan nilai
Fhitung di bawah Ftabel).

2. Uji Keberbedaan Penguasaan Konsep Materi pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 2
Tanggulangin dari Penggunaan Metode Pembelajaran Kuantum pada Sikap Belajar Tinggi
dan Rendah

Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi penguasaan konsep materi dari
penggunaan Metode Pembelajaran Kuantum pada tiap Sikap SBR dan Sikap SBT adalah
berbeda secara nyata, terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig.  Di bawah 0,05 dan nilai Fhitung

diatas Ftabel.

3. Uji Keberbedaan Penguasaan Konsep Materi pada Siswa Kelas VII A dan Kelas VII E SMP
Negeri 2 Tanggulangin pada Sikap Belajar Tinggi (SBT) dari Penggunaan Metode
Pembelajaran Konvensional dan Metode Pembelajaran Kuantum

Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi Penguasaan Konsep pada Sikap SBT
dari penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional dan Metode Pembelajaran Kuantum
adalah berbeda secara nyata, terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig. Di bawah 0,05 dan nilai
Fhitung diatas Ftabel.

ANOVA

Konvensional Kelas VII E

1595,458 1 1595,458 1,274 ,122
4931,292 34 145,038
6526,750 35

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA

Quantum Learning Kelas VII A

1489,411 1 1489,411 9,470 ,004
5347,478 34 157,279
6836,889 35

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA

Sikap Belajar Tinggi

749,458 1 749,458 4,906 ,032
6569,342 43 152,775
7318,800 44

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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4. Uji Keberbedaan Penguasaan Konsep pada Siswa Kelas VII A dan Kelas VII E SMP Negeri 2

Tanggulangin pada Sikap Belajar Rendah (SBR) dari Penggunaan Metode Pembelajaran
Konvensional dan Metode Pembelajaran Kuantum.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi Penguasaan Konsep pada Sikap SBR
dari penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional dan Metode Pembelajaran Kuantum
adalah berbeda secara nyata, terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig. dibawah 0,05 dan nilai
Fhitung di atas Ftabel.

5. Uji Keberbedaan Penguasaan Konsep Materi pada Siswa Kelas VII E SMP Negeri 3 Candi
dari Penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional pada Sikap Belajar Tinggi dan
Rendah.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi Penguasaan Konsep pada siswa dari
penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional pada tiap Sikap SBR dan Sikap SBT adalah
tidak berbeda secara nyata, terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig. di atas 0,05 dan nilai
Fhitung di bawah Ftabel.

6. Uji Keberbedaan Penguasaan Konsep Materi pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 3 Candi
dari Penggunaan Metode Pembelajara Kuantum (pada Sikap Belajar Tinggi  dan Rendah

Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi penguasaan konsep pada siswa, dari
penggunaan Metode Pembelajaran Kuantum pada tiap Sikap SBR dan Sikap SBT adalah
berbeda secara nyata, terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig. di bawah 0,05 dan nilai Fhitung di
atas Ftabel.

ANOVA

Sikap Belajar Rendah

478,868 1 478,868 5,227 ,045
3709,429 25 148,377
4188,296 26

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA

Konvensional Kelas VII E

125,578 1 125,578 1,334 ,256
3200,727 34 94,139
3326,306 35

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA

Quantum Learning Kelas VII A

1754,689 1 1754,689 17,931 ,000
3327,200 34 97,859
5081,889 35

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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7. Uji Penguasaan Konsep Materi pada Siswa SMPN 3 Candi dengan Sikap SBT Berdasarkan

Metode Pembelajaran yang digunakan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi Penguasaan Konsep Materi pada
Sikap SBT dari penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional dan Metode Pembelajaran
Kuantum adalah berbeda secara nyata, terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig. di bawah 0,05
dan nilai Fhit di atas Ftabel.

8. Uji Penguasaan Konsep Materi pada Siswa SMPN 3 Candi dengan Sikap SBR berdasarkan
Metode Pembelajaran yang digunakan

Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi Penguasaan Konsep Materi pada
Siswa dengan Sikap SBR dari penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional dan Metode
Pembelajaran Kuantum adalah berbeda secara nyata, terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig.
di bawah 0,05 dan nilai Fhit di atas Ftabel.

9. Analisis Uji Keunggulan Pengaruh dalam Penggunaan Metode Pembelajaran pada Hasil
Penguasaan Konsep Siswa

Untuk mengetahui mana yang lebih unggul pengaruhnya antara kelompok siswa pada
penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional dan Metode Pembelajaran Kuantum
terhadap Penguasaan Konsep Materi pada Siswa Kelas VII A dan Kelas VII E, maka perlu
dituliskan desain nilai rata-rata dari masing-masing kelompok siswa pada Sikap tinggi dan
Sikap rendah siswa dan hasil uji ANOVA dari masing-masing kelompok siswa pada Sikap tinggi
dan Sikap rendah siswa. Berdasarkan hasil penelitian ternyata terdapat perbedaan yang nyata
antar kolom atau ada perbedaan Hasil Penguasaan Konsep Siswa pada kelompok siswa
dengan Metode Pembelajaran Konvensional dan Metode Pembelajaran Kuantum, sehingga
dapat dilanjutkan dengan pengujian keunggulan pengaruh terhadap peningkatan Hasil
Penguasaan Konsep Materi pada siswa Kelas VII A dan Kelas VII E di SMP Negeri 2
Tanggulangin dan Kelas VII A dan Kelas VII E di SMP Negeri 3 Candi.

a. Uji Keunggulan Pengaruh pada Penguasaan Konsep Materi pada Siswa Kelas VII A
dan Kelas VII E SMP Negeri 2 Tanggulangin

ANOVA

Sikap Belajar Tinggi

1521,000 1 1521,000 11,284 ,002
5796,200 43 134,795
7317,200 44

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA

Sikap Belajar Rendah

118,939 1 118,939 4,647 ,029
731,727 25 129,269
850,667 26

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Tabel 7. Hasil Pivot Tabel Rata-rata Hasil Penguasaan Konsep pada Siswa

Average of  Nilai Penguasaan Konsep Column Labels

Row Labels Konvensional Kuantum Grand Total

Rendah 77,67 81,33 79,50

Tinggi 68,67 70,53 69,60

Grand Total 73,17 75,93 74,55

Tabel 8. Hasil Pivot Tabel Uji One-Way ANOVA Penguasaan Konsep

Metode
Pembelajaran

Sikap Belajar

Metode Konvensional
(X2)

Metode Kuantum (X1)

Sikap Tinggi
(SBT)

F= 4,906
Sig. 0,032

F= 1,274
Sig. 0,122

F= 9,470
Sig. 0,004

Sikap Rendah
(SBR) F= 5,227

Sig. 0,045

Untuk menentukan pengaruh penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional dan
Metode Pembelajaran Kuantum mana yang lebih unggul terhadap Penguasaan Konsep Materi
pada siswa yang mempunyai Sikap tinggi dan Sikap rendah. Pada Metode Pembelajaran
Konvensional dapat dilihat dari rata-rata siswa Sikap rendah memperoleh x = 77,67 dan Sikap
tinggi memperoleh x = 68,67, dengan melakukan uji ANOVA diperoleh Fhit = 1,398 dengan
tingkat Sig.  = 0,247. Sedangkan pada Metode Pembelajaran Kuantum dapat dilihat dari rata-
rata siswa Sikap rendah memperoleh x = 81,33 dan Sikap tinggi memperoleh x = 70,53,
dengan melakukan uji ANOVA diperoleh Fhit = 13,008 dengan tingkat Sig. = 0,001. Dari hasil
pengujian menunjukkan bahwa pada Metode Pembelajaran Kuantum menunjukkan
keberbedaan secara nyata dan signifikan dibandingkan Metode Pembelajaran Konvensional
menunjukkan ketidak berbedaan secara nyata dan signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa
penggunaan Metode Pembelajaran Kuantum sangat signifikan pengaruhnya dan lebih unggul
untuk meningkatkan penguasaan konsep materi pada siswa daripada penggunaan Metode
Pembelajaran Konvensional.

b. Uji Keunggulan Pengaruh pada Hasil Penguasaan Konsep pada Siswa Kelas VII A dan
Kelas VII E SMP Negeri 3 Candi

Tabel 9. Hasil Pivot Tabel Rata-rata Hasil Penguasaan Konsep Materi pada Siswa

Average of Nilai Penguasaan Konsep Column Labels

Row Labels Konvensional Kuantum Grand Total

Rendah 71,33 77,87 74,60

Tinggi 68,67 70,27 69,47

Grand Total 70,00 74,07 72,03
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Tabel 10. Hasil Pivot Tabel Uji One-Way ANOVA Penguasaan Konsep

Metode Belajar
Sikap Belajar

Metode Konvensional
(X2)

Metode Kuantum (X1)

Sikap Tinggi
(SBT)

F= 11,284
Sig. 0,002

F= 1,334
Sig. 0,256

F= 17,931
Sig. 0,000

Sikap Rendah
(SBR) F= 4,647

Sig. 0,029

Untuk menentukan pengaruh penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional dan
Metode Pembelajaran Kuantum mana yang lebih unggul terhadap Penguasaan Konsep Materi
pada siswa yang mempunyai Sikap tinggi dan Sikap rendah. Pada Metode Pembelajaran
Konvensional dapat dilihat dari rata-rata siswa Sikap rendah memperoleh x = 71,33 dan Sikap
tinggi memperoleh x = 68,67, dengan melakukan  uji ANOVA diperoleh Fhit = 0,177 dengan
tingkat Sig.  = 0,677.

Sedangkan pada Metode Pembelajaran Kuantum dapat dilihat dari rata-rata siswa
Sikap rendah memperoleh x = 77,87 dan Sikap tinggi memperoleh x = 70,27, dengan
melakukan uji ANOVA diperoleh Fhit = 9,044 dengan tingkat Sig. = 0,006. Dari hasil pengujian
menunjukkan bahwa pada Metode Pembelajaran Kuantum menunjukkan keberbedaan secara
nyata dibandingkan Metode Pembelajaran Konvensional menunjukkan ketidak berbedaan
secara nyata. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan Metode Pembelajaran Kuantum
sangat signifikan pengaruhnya dan lebih unggul untuk meningkatkan Penguasaan Konsep
Materi pada siswa, daripada penggunaan Metode Pembelajaran Konvensional.

SIMPULAN
a. Terdapat perbedaan Penguasaan Konsep Materi Ekosistem antara siswa yang diajar

dengan penerapan pembelajaran Kuantum dan pada siswa yang diterapkan
pembelajaran konvensional. Penguasaan konsep Ekosistem pada kelompok siswa yang
belajar dengan Metode Kuantum lebih tinggi dari pada kelompok siswa yang belajar
dengan menggunakan Pembelajaran Konvensional.

b. Terdapat perbedaan penguasaan konsep antara siswa yang mempunyai Sikap Belajar
tinggi dan Siswa yang mempunyai Sikap Belajar rendah.

c. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan Sikap Belajar siswa terhadap
pemahaman konsep. Penggunaan Metode Pembelajaran Kuantum mampu meningkatkan
penguasaan konsep siswa  lebih baik pada Sikap Belajar rendah maupun siswa dengan
Sikap Belajar tinggi dibandingkan siswa pada Penggunaan Model Pembelajaran
Konvensional.

SARAN
Para guru disarankan menggunakan Metode Pembelajaran Kuantum sebagai salah

satu metode pembelajaran IPA.
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Abstract: Tri Darma (three roles) says that academy is responsible for high
education in developing knowledge and public service. General goals state that
academy must be able to create skill full man power who will be in charge for
certain jobs which require high education. To improve the education and public
service, one of the ways is by conducting on-line education which is called e-
learning. The most popular one is web based e-learning. This method makes
possible of indirect (not face to face) education and easy way to spread the
knowledge to the public. The process of e-learning should be devided into
analysing, designing, implementing, trial and error, and evaluation. E-learning
makes possible of online teaching, effective communication and efficient
spreading of knowledge to the public.

Key word: tri darma, the general goals of academy, analysing and
designing  e-learning, facilitating e-learning, knowledge management.

A.  Pendahuluan
Persaingan yang semakin kompetitif dalam duni pendidikan terutama bagi Perguruan

Tinggi yang dikelola oleh masyarakat (swasta), menuntut pihak pengelola Perguruan Tinggi
untuk mengembangkan atau membangun sistem pembelajaran e-learning dalam membantu
aktifitas pendidikan untuk mencapai tujuan organisasi dan sebagai layanan bagi mahasiswa,
masyarakat umum dan stake holder terutama yang berhubungan dengan data, informasi,
teknologi dan aplikasi.

E-learning membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan
konvensional ke dalam bentuk elektronik, baik secara isi (contents) dan sistemnya. Sistem
pembelajaran e-learning merupakan suatu solusi yang sangat dibutuhkan dalam era
globalisasi dunia pendidikan saat ini, dimana keberadaan e-learning dengan dukungan
teknologi informasi bisa memberikan fasilitas pembelajaran yang lebih baik untuk menutup
kekurangan pada proses pembelajaran konvensional.

B.  E-Learning
Hartley (Hartley, 2001) mengatakan e-learning adalah suatu jenis belajar mengajar

yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke mahasiswa dengan menggunakan media
internet, intranet atau media jaringan komputer lain.

LearnFrame.Com dalam Glossary of e-Learning Terms [Glossary, 2001] menyatakan: e-
L earning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk
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mendukung proses belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun
komputer standalone.

C.  Sistem Pendukung E-learning
Web merupakan salah satu tekonologi internet yang telah berkembang sejak lama

dan paling umum dipakai dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh (e-learning). Dengan
fasilitas jaringan yang dimiliki oleh berbagai pendidikan tinggi atau institusi pendidikan di
Indonesia baik intranet maupun internet, sebenarnya sudah sangat mungkin untuk
diterapkannya sistem pendukung e-learning berbasis web dengan menggunakan sistem
asynchronous atau synchronous.

1. Asynchronous Learning
Merupakan aplikasi yang tidak bergantung pada waktu, dimana seluruh pemakai bisa

mengakses ke sistem dan melakukan komunikasi antar mereka yang disesuaikan dengan
waktunya masing-masing, contohnya : e-mail.

2. Synchronous Learning
Merupakan Aplikasi yang berjalan secara waktu nyata, dimana seluruh pemakai bisa

berkomunikasi pada waktu yang sama, contohnya: chatting, video conference, dan
sebagainya. (Ana Hadiana, Elan Djaelani : Sistem Pendukung e-Learning di Web).

D.  Tipe E-learning
Tipe atau jenis dari e-learning ada dua, yaitu : self learning dan collaborative learning.

1. Self Learning
Menurut Maslow (1966), belajar merupakan proses untuk mencapai aktualiasi diri

(self-uchuslizatiun), yang sudah tumbuh kematangan konsep dirinya timbul kebutuhan
psikologi yang mendalam yaitu keinginan dipandang dan diperlakukan orang lain sebagai
pribadi utuh yang mengarahkan dirinya sendiri.

2. Collaborative Learning
Collaborative merupakan kerjasama antar peserta dalam rangka mencapai tujuan

bersama. Collaborative tidak hanya sekedar menempatkan para peserta ke dalam kelompok-
kelompok studi, tetapi diatur pula bagaimana mengkoordinasikan mereka supaya bisa
bekerjasama dalam studi. (Ana Hadiana, Elan Djaelani : Sistem Pendukung E-Learning di Web).

Gambar 1. Collaborative Learning
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E.  WEB Server

Merupakan sebuah perangkat lunak server yang berfungsi untuk menerima
permintaan (request) berupa halaman web melalui HTTP dari klien yang dikenal dengan
browser web dan mengirimkan kembali (response) hasilnya dalam bentuk halaman-halaman
web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Contoh web server, yaitu Apache Web
Server, IIS, PWS. Prinsip atau cara kerja web server, yaitu : menerima permintaan (request)
dari client dan mengirimkan apa yang diminta oleh client (response).

Gambar 2. Cara Kerja Web Server

F.  Server Side Scripting
Server Side Scripting merupakan sebuah teknologi scripting atau pemrograman web

dimana script (program) dikompilasi atau diterjemahkan di server (server side HTML
embedded scripting) sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja.

G.  Database Server
MySQL merupakan database server yang paling umum ditemukan di web server. Di

internet sangat banyak beredar software-software yang membutuhkan MySQL sebagai back-
end-nya. MySQL sangat cocok untuk aplikasi web karena desainnya yang sederhana dan
kecepatannya yang sangat tinggi. MySQL merupakan bahasa yang digunakan untuk query,
meng-update dan mengolah relasi antar database.

H.  Sekuriti Sistem
Pada era komputer saat ini, lingkup sekuriti dari suatu sistem komputer mencakup

hal-hal yang berkaitan dengan :
1. Sekuriti fisik, yaitu :

Fasilitas komputer harus diletakkan pada tempat yang dapat dikontrol, karena
kemungkinan penyalahgunaan dapat terjadi (user yang tidak disiplin meninggalkan
komputer dalam keadaan hidup, sehingga orang yang tidak berhak dapat menggunakan
fasilitas komputer tersebut).

2. Sekuriti akses, yaitu:
Seluruh akses terhadap sistem komputer secara administrasi harus terkontrol dan
terdokumentasi, sehingga apabila ada suatu permasalahan dapat diketahui penyebabnya
dan mencari solusi pemecahannya.

3. Sekuriti file/data, yaitu :
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Untuk file/data yang sensitif dan bersifat rahasia, diperlukan tingkatan akses dan bahkan
dibuatkan kode sandi tertentu, sehingga apabila file/data tersebut dicuri, isi informasinya
tidak dengan mudah didapatkan.

4. Sekuriti jaringan, yaitu:
Dengan pemanfaatan jaringan "public", data yang ditransmisikan dalam jaringan harus
aman dari kemungkinan dapat diketahui isi informasinya, sehingga untuk informasi yang
sensitif harus dibuatkan kode sandi tertentu untuk pengamanannya pada saat transmisi.

Tabel 1. Macam-Macam Ancaman Terhadap Sistem Komputer

Sistem Komputer Availability Secrecy Integrity
Hardware Peralatan

dicuri/dirusak _ _
Software Program

dibuang/dihapus
Software dikopi Program dirubah

Data File dibuang/dihapus Analisa data untuk
keperluan ilegal

File dirubah atau file
baru disisipkan

Line Komunikasi Kabel diputus/dirusak Informasi disadap Informasi dirubah

Ancaman paling signifikan terhadap sekuriti dari sistem komputer pada saat ini bukan
berupa ancaman terhadap sekuriti fisik, melainkan ancaman terhadap sekuriti non fisik, yang
dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Intrudes, biasanya dikenal dengan istilah “hackers/crackers”.
Kelompok penggemar komputer yang pada awalnya berusaha menembus sekuriti

suatu sistem komputer yang dianggap canggih hanya untuk kesenangan dan hobi serta tidak
bersifat merusak, tetapi akhirnya dimanfaatkan untuk keperluan yang ilegal. Untuk
menghindari ancaman, biasanya suatu sistem komputer dilengkapi dengan fasilitas user
password.

2. Malicious Program, yaitu program yang dibuat untuk mengganggu bahkan merusak suatu
sistem komputer. Dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :
a. Needs Host Program

Jenis yang memerlukan program dari host untuk melakukan fungsinya, contoh : Virus.
b. Independent

Jenis program yang dapat berdiri sendiri untuk menjalankan fungsinya, contoh :
Bacteria (program pengganggu sistem dengan jalan memperbanyak diri sehingga
mengurangi bahkan dapat menghabiskan sumber daya sistem), Worm (program yang
dapat memperbanyak dirinya dan mengirimkan kopinya ke komputer lain melalui
jaringan).

I. Komponen Sistem Pembelajaran Berbasis WEB

Berikut ini komponen dari sistem pembelajaran berbasis web, yang akan mendukung
dalam proses tercapainya sistem pembelajaran e-learning.
1. Pendukung Perkuliahan

Peralatan komputer dan peralatan lainnya yang mendukung proses belajar mengajar.
2. Peran Dosen

Dalam hal pencapaian tujuan dari sistem pembelajaran salah satunya adalah
terlaksananya proses belajar-mengajar.

3. Struktur Materi Perkuliahan
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a. Materi perkuliahan dibagi menjadi modul-modul atau Pokok Bahasan
b. Modul dibagi menjadi topik-topik atau Sub Pokok Bahasan
c. Topik mengandung : File presentasi, audio/video, animasi, soal latihan dan soal tes
d. Mahasiswa secara default membaca topik perkuliahan setiap minggunya
e. Aturan topik perkuliahan setiap minggunya fleksibel.

4. Aktivitas Belajar: Studi Mandiri, Berlatih, Pencarian Informasi, Analisa dan Penelitian,
Kerjasama, Virtual Laboratories, Permainan - Games.

5. Model Soal, Penanganan Kecurangan dan Model Pemberian Jawaban

Gambar 3. Model Pemberian Soal dan Pemberian Nilai

Adapun metode penanganan kecurangan yang digunakan ada tiga, yaitu :
a. Pendekatan Kepercayaan - Trust Approach
b. Pendekatan Pembatasan - Fence Approach
c. Pendekatan Ancaman - Threat Approach
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Gambar 4. Model Pemberian Jawaban

6. Teknologi Pendukung Media Komunikasi

Gambar 5. Teknologi Pendukung Media Komunikasi

J.  Kesimpulan
Dari uraian tersebut, maka perancangan arsitektur sistem pembelajaran berbasis web

atau e-learning harus didahului dengan melakukan analisa terhadap kebutuhan dari pengguna
(user needs), dimana penggunaan model sistem pembelajaran e-learning merupakan dasar
kreasi dari pekerjaan pengembang. Pembelajaran e-learning memerlukan sarana dan
prasarana yang mendukung salah satunya komputer, dimana komputer digunakan untuk
menampilkan hasil dari program aplikasi yang isinya terdapat materi perkuliahan, soal latihan
dan soal test sehingga dapat dijadikan sebagai guru ketika mahasiswa melakukan
pembelajaran otodidak (pembelajaran non formal).

Adapun keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan sistem pembelajaran e-
learning berbasis web, yaitu sebagai berikut :
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1. Pemanfaatan media pembelajaran e-learning, akan mengurangi rendahnya penguasaan

materi dan kesulitan dalam proses pembelajaran pada kalangan mahasiswa.
2. Dengan menggunakan e-learning sebagai suatu metode pengajaran yang baru akan lebih

menarik diikuti dalam pembelajarannya, karena sudah menggunakan metode audio visual
dan berbasis web tidak secara konvensional sehingga mahasiswa atau pengguna lainnya
akan lebih tertarik dan tidak merasa bosan dengan materi perkuliahan yang diterimanya.

3. Penggunaan sistem e-learning dalam proses pembelajaran dapat diselenggarakan
meskipun tanpa melalui suatu proses tatap muka langsung antara dosen dengan
mahasiswa, dimana kesempatan untuk saling bertukar opini dalam rangka meningkatkan
pemahaman materi menjadi tidak terbatas.
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PENGARUH  MODEL PEMBELAJARAN
TEKNIK  JIGSAW DAN MOTIVASI TERHADAP PRESTASI BELAJAR
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  SISWA  KELAS X SEKOLAH

MENENGAH KEJURUAN

Diyanto
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Prof.Dr.Ir. H. Moedjiarto, M.Sc.
PPS UNIPA Surabaya

Abstract: The Contextual Teaching and Learning (CTL) can be used as a Learning
strategy on Civic Education for tenth grade student of SMKN 2 and SMKN 7
Surabaya which is able empower student more actively es pecially in line with
material taught and studen’s real world. While Jigsaw methode can help student
find a meaning or feature or concept collaboratively with his class mates and
build the student’s confidence so that A teacher is able to ase contextual and
learning approach (CTL) and Jigsaw model to increase the student achievement.
The students’ achievement in PKn by using contextual learning and teaching (CTL)
which has high motivation has average score is 81,51 while low students’
motivation has average score is 75,85 for the students’ achievement in PKn by
using jigsaw model which has high motivation has average score 81,54 and low
motivation is 80,63, Therefore it can be conveyed that there is an interaction of
contextual teaching and learning (CTL), jigsaw model and students’ motivation
toward their achievement in PKn for ninth grade students in SMK Negeri 2 and
SMK Negeri 7 Surabaya.

Kata Kunci : Pembelajaran Contextual Teaching and Learning, Metode Teknik Jigsaw, Motivasi
belajar siswa.

Latar  Belakang Masalah

Memasuki abad ke-21 dunia pendidikan  dibikin  heboh, kehebohan  tersebut  bukan
disebabkan karena kehebatan mutu pendidikan  nasional  tetapi  lebih banyak disebabkan
karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Di samping itu
adanya peralihan kehidupan bermasyarakat dari  masyarakat  otoriter  menjadi  masyarakat
yang  bebas  memberikan  beragam  dampak  bagi  pendidikan  Indonesia.  Di  dalam  masa
transisi  sejak  krisis  ekonomi  kemudian  menjadi  krisis  multidimensional  yang  dialami  oleh
masyarakat  Indonesia  berdampak  terhadap  sistem  pendidikan  nasional. Dari  kondisi
tersebut  lahirlah  suatu  fanatisme  untuk  melahirkan  aktivitas  meningkatkan  kualitas
pendidikan  nasional.  Sebagian  besar  pakar  pendidikan  menyatakan  bahwa  kualitas
kehidupan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan  berperan  sangat  penting
dalam menciptakan  kehidupan bangsa yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis  seperti
yang  tercantum  dalam  visi  pendidikan  nasional. Selain  itu,  pendidikan  juga  memberikan
kontribusi yang sangat  besar  terhadap  kemajuan  suatu  bangsa  serta  merupakan  wahana
dalam  menterjemahkan  pesan-pesan  konstitusi  serta  sarana  dalam  membangun  watak
bangsa.
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Tujuan utama  pendidikan  adalah  mendapatkan  produk  pendidikan  seperti  yang

diharapkan.  Kemajuan  suatu  bangsa  hanya  dapat  dicapai  melalui  penataan  pendidikan
yang baik. Upaya peningkatan  mutu  pendidikan  itu  diharapkan  dapat  menaikkan  harkat
dan  martabat  manusia  Indonesia.  Di samping  itu,  pendidikan  juga  berfungsi  membantu
siswa  menemukan  makna  baru  mengenai  apa  yang  dipelajarinya. Untuk memperoleh hasil
yang maksimal  diperlukan  berbagai  upaya.  Oleh  karena  itu  pembaruan  di  bidang
pendidikan  harus selalu  dilakukan  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  nasional
(Nurhadi, 2004:17). Kurikulum  harus  komprehensif  dan  responsif  terhadap  dinamika
sosial,  relevan, tidak overload dan  mampu  mengakomodasikan  keberagaman  keperluan
dan kemajuan teknologi. Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan untuk  meningkatkan
kualitas atau mutu hasil pendidikan.  Secara  mikro  harus  ditemukan  strategi  atau
pendekatan pembelajaran yang efektif di kelas, yang lebih  memberdayakan  potensi siswa.

Model pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) sebenarnya bukan
merupakan hal baru dalam dunia pendididkan. Pada awal abad ke–20 Jonh Dewey sudah
mengemukakan konsep model pembelajaran contextual teaching and learning (CTL), diikuti
Katz  dan Howey & Zipher (dalam Sudikan, 2004:1) yang menyatakan bahwa kurikulum dan
metode mengajar terkait dengan pengalaman dan minat siswa. Di Belanda, berkembang apa
yang disebut dengan realistic mathematics education yang menjelaskan bahwa pembelajaran
matematika harus dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa di Michigan, berkembang
connected mathematics project yang bertujuan mengintegrasikan ide Matematika ke dalam
Konteks kehidupan nyata dengan harapan siswa dapat memahami apa yang di pelajarinya
dengan mudah. Adapun di Amerika berkembang contextual teaching and learning (CTL) yang
intinya membantu guru untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan
memotifasi siswa untuk mengaitkan pengetahuan yang dipelajarinya dengan kehidupan
mereka. Model pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) merupakan suatu konsep
yang di dukung oleh berbagai penelitian aktual dalam ilmu kognitif (cognitive science) dan
teori-teori tentang tingkah laku (behavior theories) yang setara.

Bersama-sama mendasari konsepsi dan proses pembelajaran contextual teaching and
learning (CTL). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa secara alami pikiran mencari makna
konteks sesuai dengan situasi nyata lingkungan seseoarang. dan itu dapat terjadi melalui
pencarian hubungan yang masuk akal dan bermanfaat. Pemanduan materi pelajaran dengan
konteks seharian siswa di dalam pembelajaran contextual teaching and learning (CTL)  akan
menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang mendalam dimana siswa kaya akan pemahaman
masalah dan cara untuk menyelesaikannya. Siswa mampu secara independen menggunakan
pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang belum pernah dihadapi
serta memiliki tanggung jawab terhadap belajarnya seiring dengan peningkatan pengalaman
dan pengetahuan mereka.

Pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) dapat dikatakan sebagai sebuah
pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah dari
pengetahuan. Melalui hubungan di dalam dan di luar ruang kelas suatu pendekatan
pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) menjadi pengalaman lebih relevan dan
berarti bagi siswa dalam membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan dalam
pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran contextual teaching and learning (CTL)
menyajikan suatu konsep yang mengaitkan materi pelajaran yang di pelajari siswa dengan
konteks dimana materi tersebut digunakan, serta berhubungan bagaimana seseorang belajar
atau gay siswa belajar. Konteks memberikan arti, relevansi, dan manfaat penuh terhadap
belajar.

Metode teknik Jigsaw, merupakan model  pembelajaran  yang  dipergunakan  oleh
pengajar  dalam usaha dapat  memberikan  andil  yang lebih besar  dalam  keberhasilan
belajar  siswa. Kearifan  pengajar  untuk memilih model  pembelajaran dan  strategi  belajar
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perlu  dipertimbangkan  dengan  seksama.  Pemberian  pengalaman  belajar  secara  langsung
sangat  ditekankan  melalui  penggunaan  dan  pengembangan  keterampilan  proses  dan
sikap  ilmiah. Skema  alur  kerja  teknik Jigsaw dapat  digambarkan  sebagai  skema  berikut
ini:

Kelompok  Kooperatif/Kelompok  Asal

Gambar 1. Alur  Model  Pembelajaran   Teknik Jigsaw

Terdapat  beberapa  bentuk  kegiatan  dalam  belajar  metode teknik Jigsaw yang  semuanya
menekankan  pada  belajar  kelompok.  Bentuk-bentuk  tersebut  diantaranya:  (1) think pair
share, (2) roundtable, (3) three stay, one stay, (4) talking chips, (5) Jigsaw, (6) paired  story
tellings, (7) problem solver, (8) turn to your neighbor, (9) teams games tournaments, (10)
student team achievement  division, (11) team  assisted  andivialization (Kagan, 1994:95).

Arti metode teknik Jigsaw menurut Instructional  Strategies  Online,  disebutkan sebagai:
Jigsaw  is  a  cooperative  learning  strategy  that  enable  each  stu dy  of  a  “home”
group  to  speciallisze  in  one  aspect  of  a  learning  unit.  Students  meet  members
from  other  groups  who  are  assign  the  same  aspect,  and  after  mastering  the
material  re-turn  to  the  home  group  and  teach  the  material  to  their  group
members.

Kata teknik Jigsaw mempunyai  arti (a)  gergaji  ukir,   (b) puzzle, yaitu  gambar  yang
dipotong-potong  secara  acak  yang  harus  disusun  ulang  seperti  bentuk  aslinya (Echols,
John  M  dan  Hasan  Shadily). Dalam kamus Oxford dijelaskan  bahwa teknik Jigsaw
merupakan  problem  yang  terdiri  dari  berbagai  potongan  informasi.  Dari  kedua  definisi
tersebut  mempunyai  kesamaan  bahwa  teknik Jigsaw merupakan  potongan-potongan
gambar  atau  informasi  yang  harus  ditata ulang untuk mendapatkan  gambar  atau
informasi  yang  utuh. Metode teknik Jigsaw dikembangkan oleh Aronson dan  kawan-kawan
dari Universitas Texas yang kemudian diadaptasi oleh Slavin  (1987:93).

Dalam  proses  pembelajaran,  penggunaan  model  pembelajaran  teknik Jigsaw dapat
membantu  siswa  menemukan  beberapa  makna  atau  konsep  secara  kolaboratif  dengan
teman  sesamanya.  Membangun  rasa  percaya  diri  dan  mengembangkan  kemampuan
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berkomunikasi  hasil  temuan  yang  beragam,  menggali  dan  memilah  informasi  faktual
yang  relevan.

Pembelajaran teknik Jigsaw termasuk dalam  lingkup  pembelajaran cooperative
learning yang  di dalamnya terdapat elemen-elemen  yang  saling  terkait.  Adapun  elemen
dalam  proses   pembelajaran   tersebut  antara  lain: (a)  saling  ketergantungan  positif,  (b)
interaksi  tatap  muka,  (c)  akuntabilitas  individual,  dan (d)  keterampilan  menjalin
hubungan antar pribadi siswa (Abdurrahman & Bintoro  dalam  Nurhadi,  2004:163).  Di
samping  itu  juga  digambarkan  bahwa jigsaw merupakan  teknik  belajar  kelompok  yang
dapat digambarkan  sebagai  berikut: a) Setiap anggota  kelompok  mempelajari  atau
mengerjakan  salah  satu  bagian  informasi  yang  berbeda  dari  anggota  yang  lain; b) Setiap
anggota  kelompok  bergantung  kepada  anggota  yang  lain  untuk  dapat  mempelajari  atau
memahami  konsep  secara  utuh; c) Setiap  anggota  kelompok  berbagi  informasi  dengan
anggota  kelompok  yang  lain dalam rangka  menangkap  keutuhan  informasi; dan d) Setiap
anggota kelompok  menjadi  pemilik  ahli  informasi  sehingga  kelompok  akan
bertanggungjawab  dan  menghargai  masing-masing  anggota  (Johnson  dan  Johnson,
1991:32)

Metode teknik Jigsaw pada  awalnya  dikembangkan  oleh  Aronson  (1978:74)  sebagai  cara
mengembangkan  relasi  antar ras  yang  positif  di  Amerika  Serikat.  Pemikiran  dasarnya
adalah  memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  berbagi  pengalaman  dengan  siswa
yang lain, mengajar serta diajar  oleh  rekan  sesama. Siswa  menjadi bagian  terpenting
dalam  proses  belajar  dan  sosialisasi  yang  berkesinambungan. Pengalaman belajar yang
diperoleh  siswa  dapat  meningkatkan sikap  sosial  dan  proses  sosialisasi  diantara  mereka.

Hal  ini  merupakan  salah  satu  faktor  yang dapat  menumbuhkan  motivasi  belajar
siswa.  Siswa  dituntut  untuk  memperhatikan  kemajuan  diri sendiri, teman dan  toleransi
terhadap  teman  sekelompoknya  dalam  menyelesaikan tugas bersama. Melalui  pengalaman
dalam  kegiatan  pembelajaran  itu siswa  dihadapkan  pada  proses  perkembangan
sosialnya.

Motivasi belajar adalah aspek turut menentukan keberhasilan proses pembelajara. Belajar
merupakan  kegiatan  atau  proses  yang  bersifat   sangat  kompleks.  Hasil  belajar  berupa
kapabilitas, karena  setelah  belajar  orang  akan  memiliki  keterampilan,  pengetahuan  sikap
dan  nilai.  Salah  satu  ketercapaian  hasil  belajar  yang  diharapkan  dalam  dunia  pengajaran
adalah  dikuasainya  konsep-konsep  yang  diajarkan  oleh  pengajar. Belajar  merupakan
kegiatan  mental  yang  tidak  dapat  disaksikan  dari  luar  secara  langsung.  Bahkan  hasil
belajar  tidak  langsung  nampak tanpa  orang  tersebut  melakukan  sesuatu  yang
menunjukkan  kemampuan  yang  telah  diperolehnya  (Winkel,  1996:52). Sedangkan
kapabilitas  muncul  akibat  perpaduan  antara  stimulus  yang  berasal  dari  lingkungan  dan
proses  kognitif  yang  dilakukan  oleh  pebelajar  (Dimyati,  1999:10).  Dengan  demikian
belajar  adalah  seperangkat  proses  kognitif  yang  mengubah  sifat  stimulus  lingkungan,
melewati  pengolahan  informasi  menjadi  sebuah  kapabilitas  baru.

Dalam  rangka  pembelajaran,  pengajar  dapat  menyusun  rencana  pembelajarannya
sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  siswanya. Proses  belajar  harus  memperhatikan
prinsip-prinsip  pengajaran,  karena  itu  maka  belajar  dapat  didinamisasikan.
Pendinamisasian   belajar  dapat  tercipta  melalui  perilaku  dan  lingkungan  pebelajar  itu
sendiri.  Dinamika  belajar  dapat tercipta  secara  internal  dan  eksternal.  Dinamika  belajar
internal  terkait  dengan  peningkatan  hierarki  ranah-ranah  kognitif,  afektif  maupun
psikomotorik. Dengan kata lain seorang siswa akan belajar dengan baik apabila ada faktor
pendorongnya (motivasi). Dalam kaitan ini seorang pengajar dituntut memiliki kemampuan
untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa sehingga dapat mencapai tujuan belajar
yang diinginkan. Sedangkan  dinamika  eksternal  atau  dinamika  dari  luar  dapat  tercipta
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karena  pengaruh  dari  pembelajar  (pengajar)  di  lingkungannya.  Beberapa  usaha  pengajar
dalam  upaya  mendinamisasikan  proses  belajar  antara  lain  mempersiapkan  siswa
menghadapi  bahan  ajar,  penciptaan  bersama  suasana  belajar  yang  menyenangkan  dan
mengop-timalkan  media /sumber  belajar.

Peran  yang  terpenting  dari  pengajar  adalah  memaksimalkan  peran  pengajar
sebagai  pembelajar,  pembimbing  atau  motivator  utama  bagi  siswanya. Motivasi  adalah
dorongan  mental yang  menggerakkan  dan  mengarahkan  perilaku  manusia,  termasuk
perilaku  belajar.  Dalam  motivasi  terkandung  adanya  keinginan  mengaktifkan,
menggerakkan  dan  menyalur-kan  serta  mengarahkan  sikap  dan  perilaku  belajar.  Tugas
pengajar  adalah  membuat  siswa  belajar  sampai  berhasil.  Menurut Mc. Donald
sebagaimana dikutip oleh Sardiman (1994:73), motivasi adalah perubahan energi dalam diri
seseorang yang ditandai dengan munculnya ”feeling” dan didahului dengan tanggapan
terhadap adanya tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini motivasi
mengandung elemen penting yaitu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap
individu manusia.  Tantangan  profesionalnya  justru  terletak  pada  “mengubah”  siswa  tidak
berminat  menjadi  siswa  yang  bersemangat  belajar  atau  mengubah  siswa  cerdas  yang
acuh  tak  acuh  menjadi  bersemangat  belajar  (Winkel,  1996:182). Menurut Mulyasa
motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan pembelajaran.

Mengutip pendapat Callahan and Clark dalam Winkel (1996:102) yang dimaksud dengan
motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke
arah suatu tujuan tertentu. Siswa akan belajar dengan sungguh–sungguh apabila memiliki
motivasi yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, perumusan terhadap pokok masalah yang akan
diidentifikasi dalam penelitian sebagai berikut: 1) Apakah ada pengaruh model pembelajaran
contextual teaching and learning (CTL) dan metode teknik Jigsaw terhadap prestasi belajar
mata pelajaran pendidikan  kewarganegaraan pada siswa kelas X di SMK Negeri 2 dan SMK
Negeri 7 Surabaya? 2) Apakah ada pengaruh motivasi tinggi dan motivasi rendah terhadap
prestasi belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas X di SMK
Negeri 2 dan SMK Negeri 7 Surabaya? Dan 3) Apakah ada interaksi antara model
pembelajaran contextual teaching and learning (CTL), metode teknik Jigsaw dan motivasi
terhadap prestasi belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas X di
SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 7 Surabaya.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen dimana
variabel yang terlibat adalah variabel bebas yaitu strategi pembelajaran yang terdiri dari
pembelajaran CTL dan Jiwsaw, variabel moderator yaitu motivasi belajar dan varibal terikat
yaitu hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan menggunakan rancangan faktorial yang
dapat digambarkan sebagai berikut:

Motivasi
Siswa

Model Pembelajaran Contextual
Teaching And Learning

Metode Teknik
Jigsaw

Mt X1 Mt X2 Mt

Mr X1 Mr X2 Mr

X1 X2

Gambar  2. Desain Penelitian Eksperimental (Experimental Research)
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Keterangan:
X1 :  Prestasi Belajar Dengan Model Contextual Teaching And Learning
X2 :  Prestasi Belajar Siswa Dengan Metode Teknik Jigsaw
Mt :  Motivasi Tinggi
Mr :  Motivasi  Rendah

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X yang berasal dari SMKN 2 sebanyak 809 siswa
dan SMKN 7 Surabaya yang berjumlah 741 siswa.  Sampel ditetapkan siswa kelas X dari kedua
sekolah tersebut masing-masing dua kelas yaitu satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol.
Masing-masing kelas berjumlah 38 siswa atau total sampel adalah 152 siswa.
Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan informasi motivasi belajar siswa berupa angket,
sedangkan untuk mengukur hasil belajar siswa setelah masing-masing kelas mendapatkan
perlakuan adalah tes hasil belajar.
Analisis varian dua jalur dipakai untuk menguji data temuan untuk menguji pengaruh variabel
bebas dan variabel moderator terhadap variabel terikat. Sebelum diadakan pengujian
hipotesis terlebih dahulu diadakan Uji Homogenitas dan Uji Data Normalitas.

HASIL PENELITIAN

Hasil analisis deskriptif data prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan yang memuat
skor rata-rata dan standar deviasi disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran Motivasi
Belajar

Hasil Belajar
Sampel siswa

Rata-rata Standar Deviasi

Metode teknik Jigsaw Rendah 53.00 7.217 48

Tinggi 56.00 7.055 28

Total 54.11 7.258 76

Contextual Teaching and
Learning

Rendah 67.75 6.091 32
Tinggi 67.93 5.492 44

Total
67.86 5.712 76

Total Rendah 58.90 9.921 80

Tinggi 63.29 8.456 72

Total
60.98 9.484 152

Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi skor
prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan dengan metode teknik Jigsaw seperti tertera
pada histogram yang tercantum pada Gambar 3 sebagai berikut:
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Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi
prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan dengan contextual teaching and learning seperti
tertera pada histogram yang tercantum pada gambar 4 berikut:

Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi skor
motivasi dengan metode teknik Jigsaw seperti tertera pada histogram yang tercantum pada
gambar 5 berikut:
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Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi skor

motivasi dengan contextual teaching and learning seperti tertera pada histogram yang
tercantum pada gambar 6 berikut:

SIMPULAN

Dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
hipotesis penelitian ini diterima, hal ini digambarkan oleh hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan  yang signifikan antara pendekatan contextual teaching and learning

(CTL) dan metode Jigsaw terhadap prestasi  belajar pada mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan pada siswa kelas X di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 7 Surabaya.

2. Terdapat perbedaan  yang signifikan antara motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar
rendah  terhadap prestasi  belajar pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada
siswa kelas X di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 7 Surabaya.

3. Terdapat interaksi antara pendekatan contextual teaching and learning (CTL), metode
Jigsaw dan motivasi  terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan pada siswa kelas X di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 7 Surabaya.

SARAN

Saran yang dapat diberikan dari temuan penelitian ini adalah:
a. Perlu diadakan penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih banyak, pada kelas dan

jenjang pendidikan yang lain.
b. Penggunaan model pembelajaran cooperative learning teknik Jigsaw yang didukung

motivasi belajar siswa dan kecerdasan emosional pada materi lain atau pada pelajaran dan
kelas lain.
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MODEL  PEMBELAJARAN PROBLEM  BASED LEARNING (PBL) DAN
MOTIVASI  BERPRESTASI  PENGARUHNYA TERHADAP  KEMAMPUAN
MEMAHAMI  KONSEP LOGIKA  MATEMATIKA  SISWA KELAS X SMAN

V. Sunarso, M.Pd
Guru SMAN 21 Surabaya

Abstrak: Penelitian yang dilakukan pada Siswa kelas X SMA Negeri 21 dan SMA
Negeri 10 di Surabaya bertujuan (1) Untuk mengkaji perbedaan Kemampuan
Memahami Konsep Logika Matematika dengan menggunakan Model
Konvensional dan Model PBL 2) Untuk mengkaji perbedaan Motivasi Berprestasi
terhadap Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika dengan
menggunakan Model Pembelajaran Konvensional dan Model PBL (3) Untuk
mengkaji interaksi antara Motivasi Berprestasi, penggunaan Model Pembelajaran
Konvensional dan Model Pembelajaran PBL terhadap Kemampuan Memahami
Konsep Logika Matematika. Dari hasil analisis statistik menggunakan anova dua
jalur pada SPSS 18.0 ditemukan harga F hitung sebesar  21,109  dan probabilitas
sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf  nyata  0,05 sehingga Ho ditolak berarti
Terdapat perbedaan Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika yang
diajar dengan Model Pembelajaran Konvensional dan Model Pembelajaran PBL,
untuk menguji hopetesis 2  dari hasil analisis statistik  ditemukan harga F  hitung
sebesar  0,671  dan probabilitas sebesar 0,414 lebih besar dari taraf  nyata  0,05
sehingga Ho diterima yang berarti tidak ada perbedaan Motivasi Berprestasi
terhadap Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika dengan
menggunakan Model Pembelajaran Konvensional dan Model Pembelajaran PBL,
begitu pula hipotesis 3 ,  F  hitung sebesar  0,011  dan probabilitas sebesar 0,915
lebih besar dari taraf  nyata  0,05 sehingga Ho diterima , berarti tidak terdapat
Interaksi antara penggunaan model pembelajaran dan motivasi berprestasi
terhadap Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika. Memperhatikan
hal diatas maka dengan diketahuinya hasil kemampuan memahami konsep logika
matematika dengan menggunakan model pembelajaran PBL lebih baik dibanding
model konvensional, diharapkan guru matematika dapat menggunakan model
pembelajaran yang dapat menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif serta
kolaboratif, dengan harapan ada pengurangan anggapan bahwa matematika itu
sulit dipelajari, membuat stres  disamping itu Guru hendaknya mengetahui
banyak tentang pendekatan pembelajaran, sehingga dapat mengambil dan
menerapkan sisi positif yang ada dari setiap pendekatan tersebut yang
selanjutnya diharapkan dapat memotivasi siswa dalam belajar.

Kata Kunci: Pembelajaran Problem-Based Learning (PBL), Motivasi Berprestasi,
Kemampuan Konsep Logika Matematika

Pendahuluan

Pelajaran matematika memilki karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran
yang lain, sehingga memberi kesan sebagai mata pelajaran yang kurang diminati oleh banyak
siswa, dikarenakan ada image pada diri siswa bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran
yang sulit dan menakutkan sehingga ”menjadi momok” bagi siswa  (Guningsih, 2004:21 )
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Disamping itu Matematika merupakan disiplin ilmu yang khas, yang berkenaan dengan ide-
ide/konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif
(Zainuddin , 2002: 46). Untuk itu  dalam belajar matematika khususnya belajar Logika
Matematika yang menyangkut masalah Pernyataan, Kalimat terbuka,  Ingkaran dan Negasi ,
Konjungsi, Disjungsi, Implikasi, Biimplikasi, Pernyataan Majemuk, Tautologi, Ekuivalen,
Kuantor Universal dan Kuantor Eksistensi diperlukan kecakapan atau kemahiran.

Untuk itu maka metode pembelajaran  merupakan faktor yang mempunyai andil
sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar matematika. Metode pembelajaran
diperlukan untuk memperkecil kesulitan siswa dalam mempelajari matematika. Seorang
guru matematika perlu mengerti dan memahami tentang metode-metode pembelajaran
yang dapat meningkatkan kebermaknaan dan pemahaman terhadap matematika. Salah satu
upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika adalah
pemilihan strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada aktivitas belajar siswa
daripada aktifitas mengajar guru. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat
diterapkan dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah pembelajaran Problem-
Based Learning (PBL). Dalam pembelajaran matematika, strategi Pembelajaran PBL memiliki
beberapa keunggulan, diantaranya siswa lebih aktif untuk berdiskusi dan berkolaborasi
dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk
merangsang berpikir tingkat tinggi dengan situasi berorientasi pada masalah, termasuk
didalamnya belajar bagaimana belajar. Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah
adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan dan
dialog. Kemampuan ini membutuhkan pemikiran antara lain berpikir sistematis, logis, kritis
yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran matematika, agar siswa dapat berpikir
secara sistematis, logis, berpikir abstrak, menggunakan matematika dalam pemecahan
masalah, serta melakukan komunikasi dengan menggunakan simbol, tabel, grafik dan
diagram yang dikembangkan melalui pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan.

Gambaran permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran matematika
perlu diperbaiki guna meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika
terutama pada pokok bahasan logika. Dalam pembelajaran di sekolah aspek pemahaman
suatu konsep termasuk pemahaman konsep dan aplikasinya merupakan hal yang sangat
penting yang harus dimiliki siswa. Jika konsep dasar diterima murid secara salah, maka sukar
untuk memahami kembali terutama jika sudah diterapkan dalam menyelesaikan soa-soal
matematika. Untuk itu yang penting adalah bagaimana siswa memahami konsep-konsep
matematika secara bulat dan utuh, sehingga jika diterapkan dalam penyelesaian soal-soal
matematika siswa tidak mengalami kesulitan. Hal ini senada dengan penelitian yang
dilakukan Priyoananto (2007)  dalam  PTK  dengan judul Meningkatkan Prestasi Belajar
Matematika Dengan Metode PBL Pada Pokok Bahasan Logika Matematika di Kelas X-1 SMA
Negeri 3 Blitar Tahun Pelajaran 2007 / 2008  memberikan kesimpulan bahwa Pembelajaran
PBL pada pokok bahasan logika matematika telah memberikan nuansa baru dalam
pembelajaran matematika sehingga pembelajaran lebih efektif. Dalam pembelajaran
matematika, khususnya dalam penyelesaian soal-soal logika dibanding dengan strategi
pembelajaran lainnya, strategi PBL memiliki beberapa keunggulan, diantaranya siswa lebih
aktif untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

Begitu pentingnya peranan matematika, maka pemerintah telah berusaha untuk
meningkatkan mutu pelajaran matematika dengan berbagai upaya misalnya dengan
pemberian alat peraga, buku paket, olympiade matematika, serta penyempurnaan kurikulum.
Siswa atau anak didik sebagai individu yang potensial tidak dapat berkembang banyak tanpa
bantuan sebagai pembimbing berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan maka perlu
adanya perbaikan, pembaharuan, serta perubahan dalam segala aspek diantaranya kurikulum,
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sarana dan prasarana, guru, siswa serta metode pembelajaran. Dalam pembelajaran di
sekolah aspek pemahaman suatu konsep termasuk pemahaman konsep dan aplikasinya
merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki siswa. Jika konsep dasar diterima
murid secara salah, maka sukar untuk memahami kembali terutama jika sudah diterapkan
dalam menyelesaikan soa-soal matematika. Untuk itu yang penting adalah bagaimana siswa
memahami konsep-konsep matematika secara bulat dan utuh, sehingga jika diterapkan dalam
penyelesaian soal-soal matematika siswa tidak mengalami kesulitan. Kondisi diatas dapat
membangkitkan motivasi berprestasi yang ada dalam diri siswa agar terangsang untuk
mempelajari materi serta ingin memahami pelajaran lebih lanjut. Melalui demonstrasi
penggunaan berbagai bentuk media pengajaran, siswa merasa ingin tahu lebih jauh tentang
konsep yang dipelajarinya dan akan terus berusaha untuk menelaah dan mengetahui konsep
tersebut lebih mendalam. Dalam pembelajaran mata pelajaran matematika memperlihatkan
gejala masih belum optimalnya motivasi siswa, padahal motivasi belajar yang tinggi dapat
berdampak positif terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran (Slameto ,1995: 70).
Seperti halnya hasil penelitian Muhammad (2006)  tentang pengaruh media dan motivasi
berprestasi terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri I Tarik dan SMP
Negeri I Gedangan Sidoarjo bahwa  terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa
yang memilki motivasi berprestasi tinggi dan yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Oleh
karena itu guru sebagai ujung tombak pelaksana pembelajaran di kelas turut bertanggung
jawab atas tidak dilaksanakannya satuan pelajaran. Dari gejala ini pula dapat diasumsikan
bahwa kurangnya perhatian terhadap satuan pelajaran yang mampu merespon kondisi
objektif yang tengah berkembang juga turut disebabkan oleh kurangnya improvisasi juga
dalam mengembangkan satuan pelajaran yang berorientasi pada terciptanya proses
pembelajaran yang efektif dan efisien. Disamping itu terkait dengan kurikulum berbasis
kompetensi, pembelajaran dengan pemberian tugas secara berkelompok menjadi salah satu
pendekatan yang sebaiknya di kuasai oleh guru baik secara teoritis maupun praktis.

Memperhatikan  kondisi tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya
yaitu (1) Adakah perbedaan Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika Siswa Kelas X
SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 10 Surabaya yang diajar dengan menggunakan Model
Pembelajaran PBL dan Model Pembelajaran Konvensional? (2)Adakah perbedaan Motivasi
Berprestasi terhadap Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika Siswa Kelas X  SMA
Negeri 21 dan SMA Negeri 10 Surabaya yang diajar dengan menggunakan Model
Pembelajaran PBL dan Model Pembelajaran Konvensional? (3) Apakah terdapat interaksi
antara Motivasi Berprestasi, penggunaan Model Pembelajaran Konvensional dan Model
Pembelajaran PBL terhadap Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika Siswa Kelas X
SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 10 Surabaya?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap: Model Pembelajaran
PBL dan Motivasi Berprestasi Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Memahami Konsep Logika
Matematika Siswa Kelas X  SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 10 Surabaya. Variabel dalam
penelitian ini terdiri dari dari dua variabel yaitu variabel bebas (variabel X ) yang terdiri dari
motivasi berprestasi dan model pembelajaran dan variabel terikat( variabel Y) yaitu
kemampuan memahami konsep logika matematika. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada
siswa  SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 10 Surabaya  yang secara administrasi terdaftar sebagai
siswa kelas X pada tahun pelajaran 2009-2010. Berdasarkan data yang ada pada bagian
administrasi  jumlah  kelas masing-masing sekolah sebanyak 7 kelas dengan jumlah siswa
secara keseluruhan berjumlah  527  siswa. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah   36
siswa kelas X- 6  SMA Negeri 21 Surabaya dan 36 siswa kelas X - 1  SMA Negeri 10 Surabaya
sebagai kelompok dengan menggunakan model pembelajaran berbasis  masalah  dan 37 siswa
kelas X- 1  SMA Negeri 21 Surabaya dan 37 siswa kelas X - 3  SMA Negeri 10 Surabaya sebagai
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kelompok dengan menggunakan pembelajaran konvensional. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian  ini adalah dengan menggunakan kuisioner untuk motivasi berprestasi
dengan Skala  Likert dan interval  penilaian untuk setiap jawaban responden adalah 1 sampai
dengan 5. dan tes untuk mengetahi kemampuan memahami logika matematika setelah
mendapat perlakuan model pembelajaran PBL. Untuk mengetahui valid tidaknya instrumen
yang telah dibuat dilakukan uji terhadap 30 responden dengan menggunakan Korelasi Person
( r ) atau product moment, apabila hasil uji coba setiap butir diketemukan  r > 0,3 maka butir
dalam instrumen  tersebut  dinyatakan valid ( Ghozali, 2005; 45) Reliabilitas mengarah pada
keajegan suatu alat ukur, dimana tingkat reliabilitas memperhatikan sejauh mana alat ukur
dapat diandalkan dan dipercaya. Untuk menguji kehandalan instrumen  yang sudah dibuat
digunakan  koefisien reliabilitas ( Alpha Cronbach). Apabila hasil penelitian nilai alpha ( ά )
berada diatas 0,6  berarti data penelitian dapat diandalkan atau reliabel (Ghozali, 2005; 45).

Analisis Data

Data responden yang diperoleh dari 73 siswa  ini kemudian dianalsis dengan  menggunakan
analisis deskriptif  untuk menggambarkan variabel-variabel yang diteliti atau digunakan untuk
menggambarkan kecenderungan mengungkapkan persepsi akan motivasi berprestasi dan
kemampuan memahami konsep logika matematika setelah diajar dengan menggunakan
model pembelajaran PBL dan kemudian dianalisis  dengan menggunakan teknik Anova Dua
Jalur.  Dari perhitungan tersebut  dilakukan tahapan analisis Uji F. Penggunaan model regresi
untuk pengujian hipotesis sesuai dengan asumsi klasik yang mendasari model regresi  seperti
uji normalitas, uji homogenitas.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini diuji dengan
menggunakan analisis Anova dua jalur pada software SPSS 18.0 for Windows hasilnya seperti
tabel dibawah ini :

Tabel  1. Hasil Uji Hipotesis
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:KEMAMPUAN MEMAHAMI KONSEP LOGIKA MATEMATIKA

Source
Type III Sum of

Squares Df Mean Square F Sig.
Corrected Model 4960.236a 3 1653.412 24.266 .000

Intercept 181502.914 1 181502.914 2663.744 .000

MODEL 1438.301 1 1438.301 21.109 .000

MOTIVASI 45.698 1 45.698 .671 .414

MODEL *
MOTIVASI

.777 1 .777 .011 .915

Error 9675.634 142 68.138

Total 887523.000 146

Corrected Total 14635.870 145

a. R Squared = .339 (Adjusted R Squared = .325)

Dari table diatas maka :
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Hipotesis kerja yang berbunyi terdapat perbedaan Kemampuan Memahami Konsep Logika
Matematika Siswa Kelas X  SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 10 Surabaya yang diajar dengan
Model Pembelajaran Konvensional dengan Model Pembelajaran PBL dapat diterima
kebenarannya , hal ini dibuktikan dengan  hasil analisis statistik menggunakan anova dua jalur
pada SPSS 18.0 ditemukan harga F hitung sebesar  21,109  dan probabilitas sebesar 0,000
lebih kecil dari taraf  nyata  0,05.  Hal ini dibuktikan juga  dari hasil perhitungan bahwa mean
untuk model pembelajaran problem based learning lebih besar dari model pembelajaran
konvensional  ( 84,361 >  70,569 ). Yang berarti dengan menggunakan PBL dalam
pembelajaran akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.   Hal ini sejalan dengan
pendapat Arends (Mustaji,  2009: 38)  bahwa model pembelajarn  PBL mempunyai 6
keunggulan, yaitu:

 pebelajar telah memahami konsep yang diajarkan , sebab mereka sendiri  yang
menemukan konsep tersebut

 pebelajar terlibat aktif memecahkan masalah dan menuntut ketrampilan berfikir tinggi
 pengetahuan tertanam berdasarkan skema yang dimiliki pebelajar   sehingga

pembelajaran lebih bermakna
 pebelajar dapat merasakan manfaat  pembelajaran sebab masalah yang diselesaikan

langsung diintegrasikan dengan kehidupan nyata, hal ini dapat meningkatkan motivasi
dan keterkaitan siswa terhadap bahan yang dipelajari

 menjadikan pebelajar lebih dewasa , mampu memberi aspirasi  dan menerima
pendapat orang lain

 pebelajar belajar secara kolaborasi sehingga terjadi interaksi antara pebelajar dengan
temannya dalam upaya mencapai ketuntasan belajar.

Temuan  yang sama juga dilaporkan dalam penelitian Priyoananto (2007) bahwa dalam
pembelajaran matematika khususnya dalam penyelesaian soal-soal logika dibanding dengan
strategi pembelajaran lainnya, strategi PBL memiliki beberapa keunggulan, diantaranya siswa
lebih aktif untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

Hipotesis kerja yang berbunyi terdapat perbedaan Motivasi Berprestasi terhadap
Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika Siswa Kelas X  SMA Negeri 21 dan SMA
Negeri 10 Surabaya yang diajar dengan Model Pembelajaran Konvensional dengan Model PBL,
tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dikarenakan hasil analisis statistik  menggunakan dua
jalur pada SPSS 18.0 ditemukan harga F  hitung sebesar  0,671  dan probabilitas sebesar 0,414
lebih besar dari taraf  nyata  0,05.  Disamping itu, juga dibuktikan dari hasil perhitungan
bahwa mean untuk motivasi tinggi lebih kecil dari pada motivasi rendah (76,236 < 78,694).
Berdasarkan hasil analisis deskriptif motivasi berprestasi  siswa 52,05 % berada pada kategori
sedang. Tidak terbukti nya hipotesis diatas kemungkinan disebabkan  kurang  jujurnya  siswa
dalam mengisi angket.

Memperhatikan kondisi diatas maka pendapat Hilgard ( dalam Talqin ,2002:14) yang
mengartikan bahwa motiv adalah kondisi organisme yang mempengaruhi kesiapan untuk
memulai dan melanjutkan suatu kegiatan di dalam suatu rangkaian tingkah laku termasuk
kegiatan belajar matematika,  tidak sejalan dalam kasus penelitian ini , untuk itu perlu dikaji
ulang  faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap motivasi berpretasi.

Hipotesis kerja yang berbunyi terdapat interaksi antara Motivasi Berprestasi dan
penggunaan Model Pembelajaran Konvensional dengan Model Pembelajaran PBL terhadap
Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika Siswa Kelas X  SMA Negeri 21 dan SMA
Negeri 10 Surabaya, tidak terbukti kebenarannya. Hal ini dikarenakan  hasil analisis statistik
menggunakan dua jalur pada SPSS 18.0  ditemukan harga F  hitung sebesar  0,011  dan
probabilitas sebesar 0,915 lebih besar dari taraf  nyata  0,05 sehingga Ho diterima.  Juga
dibuktikan dari hasil perhitungan bahwa mean untuk  motivasi tinggi lebih kecil dari pada
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motivasi rendah ( 69,500 < 71,638  untuk pembelajaran konvensional dan 82.971 < 85,750
untuk pembelajaran dengan model problem based learning ). Tidak  terbuktinya hipotesis
tersebut diatas dikarenakan tidak adanya  hubungan antara motivasi berprestasi  dengan
Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika Siswa Kelas X  SMA Negeri 21 dan SMA
Negeri 10 Surabaya yang diajar dengan Model Pembelajaran Konvensional dengan Model
Pembelajaran PBL. Apabila dilihat secara deskriptif, interaksi antara penggunaan model
pembelajaran dan motivasi berprestasi terhadap Kemampuan Memahami Konsep Logika
Matematika baik untuk model konvensional maupun dengan PBL berada  pada  posisi  sedang
yaitu 52,05%.

Berikut ini sajian persentase pengaruh motivasi berprestasi dengan menggunakan
model pembelajaran baik untuk konvensional maupun dengan PBL:

Tabel 2 .  Persentase  pengaruh Motivasi Berprestasi dengan menggunakan Model
Pembelajaran Problem Based Learning

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa motivasi berprestasi  siswa  pada posisi yang
sama  yaitu  52,05 %  berada pada kategori sedang, namun demikian dalam tabel diatas dapat
diketahui bahwa  pembelajaran dengan model PBL  pada kategori motivasi berprestasi tinggi
masih berada diatas persentase model pembelajaran konvensional. (42,47% > 34,25% ) .

Kesimpulan dan saran
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik  simpulan
berikut :
1. Terdapat perbedaan Kemampuan Memahami Konsep Logika Matematika Siswa Kelas X

SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 10 Surabaya yang diajar dengan Model Pembelajaran
Konvensional dengan Model Pembelajaran PBL.

2. Tidak terdapat perbedaan Motivasi Berprestasi terhadap Kemampuan Memahami
Konsep Logika Matematika Siswa Kelas X  SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 10 Surabaya
yang diajar dengan Model Pembelajaran Konvensional dengan Model Pembelajaran PBL.
Tidak terbukti nya hipotesis diatas kemungkinan disebabkan  kurang  jujurnya  siswa
dalam mengisi angket

3. Tidak terdapat interaksi antara Motivasi Berprestasi dan penggunaan Model
Pembelajaran Konvensional dengan Model Pembelajaran PBL terhadap Kemampuan
Memahami Konsep Logika Matematika Siswa Kelas X  SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 10
Surabaya. Tidak  terbuktinya hipotesis tersebut diatas dikarenakan tidak adanya
hubungan antara motivasi berprestasi  dengan  Kemampuan Memahami Konsep Logika
Matematika Siswa Kelas X  SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 10 Surabaya yang diajar
dengan Model Pembelajaran Konvensional dengan Model Pembelajaran PBL.

Batas Skor Kategori Persentase

( konvensional )

Persentase

(PBL )

56 – 60 Rendah 13,70% 5,48%

61 – 65 Sedang 52,05% 52,05%

66 – 71 Tinggi 34,25% 42,47%

Jumlah 100 100
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Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka beberapa saran yang diajukan:
1. Dengan diketahuinya hasil kemampuan memahami konsep logika matematika dengan

menggunakan model pembelajaran PBL lebih baik dibanding model konvensional,
diharapkan guru matematika dapat menggunakan model pembelajaran yang dapat
menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif serta kolaboratif, dengan harapan ada
pengurangan anggapan bahwa matematika itu sulit dipelajari, membuat stres  dll

2. Guru hendaknya mengetahui banyak tentang pendekatan pembelajaran , sehingga dapat
mengambil dan menerapkan sisi positif yang ada dari setiap pendekatan tersebut yang
selanjutnya diharapkan dapat memotivasi siswa dalam belajar.
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Abstrak: Media pembelajaran pada saat ini dibutuhkan untuk membantu guru
menyampaikan gagasan dan konsep kepada siswa, yang harus mampu menarik
perhatian dan mudah digunakan. Media CD E-Learning sain sebagai pilihan media
untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif siswa
pada pelajaran sain. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu
dengan menggunakan rancangan pretes-postes kelompok control tidak secara
random (non randomized contol group pretest-postes design). Analisa data yang
diperoleh menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan media CD E-
Learning sain terhadap keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif
yang ditunjukkan dengan hasil yang lebih besar daripada pengaruh media LKS.
Keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif siswa lebih tinggi dengan
penggunaan media CD E-learning pada pembelajaran karena  media yang
menarik  berakibat meningkatkan motivasi belajar dan konsentrasi. Dimana
kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Dengan motivasi
belajar dan konsentrasi yang baik tentu akan meningkatkan keterampilan belajar
dan pengetahuan siswa. Disarankan kepada semua pengajar untuk selalu
menggunakan media interaktif dalam melaksanakan setiap pembelajaran agar
dihasilkan siswa yang terampil dan cerdas.

Kata Kunci: media CD E-Learning, keterampilan berpikir kritis, Kemampuan kognitif

Pemilihan media telah menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam pendidikan. Brown (1973)
mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran
dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Dan sekitar pertengahan abad Ke-
20, usaha pemanfaatan media visual dilengkapi dengan alat audio sehingga menjadi media
audio visual. Seiring dengan perkembangan teknologi, media yang tersedia menjadi semakin
luas dan interaktif seperti komputer, CD,DVD, dan Internet. Fungsi media dalam pendidikan
antara lain untuk mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik tanpa
dibatasi oleh ruang kelas, memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik
dengan lingkungannya, menanamkan konsep dasar yang benar, konkrit dan realistis, dapat
membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Allen mengemukakan bahwa
ada hubungan antara media dengan tujuan pembelajaran seperti contoh berikut bahwa
gambar diam memberikan efektivitas yang tinggi terhadap kegiatan belajar pengenalan visual,
namun rendah efektivitasnya terhadap kegiatan belajar untuk mengembangkan sikap, opini
dan motivasi.

Beberapa media memiliki keistimewaan antara lain kemampuan fiksatif (kemampuan
menangkap, menyimpan dan menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian), kemampuan
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manipulatif (kemampuan dapat menampilkan kembali obyek dengan berbagai macam cara
disesuaikan dengan keperluan), dan kemampuan distributif (kemampuan penampilan suatu
objek dapat menjangkau pengamat yang sangat banyak). Media CD E-Learning merupakan
suatu media yang  dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi komputer yang
dirancang untuk mendukung pembelajaran secara individual maupun organisasi. Tujuan
pembelajaran dengan menggunakan E-Learning adalah untuk mengakusisi informasi,
penguatan respon dan membangun pengetahuan. Menurut Jaya Kumar C.Koron (2002)
menyatakan bahwa E-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang
menggunakan rangkaian elektronik (LAN,WAN atau internet) untuk menyampaikan isi
pembelajaran, interaksi atau bimbingan. Secara formal E-Learning berisi kurikulum, silabus,
mata pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun sesuai kebutuhan pengelola dan siswa.
Rosenbery (2001) menekankan bahwa E-Learning merupakan penggunaan teknologi internet
untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan. E-Learning merupakan metode belajar mengajar baru yang menggunakan
media jaringan komputer dan internet. Bahan ajarnya dibuat dalam bentuk elektronik atau
digital dan membutuhkan sistem dan aplikasi elektronik yang mendukung proses belajar
mengajar.

Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat essensial untuk
kehidupan, pekerjaan dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Berpikir kritis telah
lama menjadi tujuan pokok dalam pendidikan sejak 1942. Menurut Halpen (1996), berpikir
kritis adalah memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan.
Proses yang dilalui antara lain menentukan tujuan, mempertimbangkan terhadap sasaran
masalah sehingga dapat dikembangkan keterampilan memecahkan masalah, merumuskan
kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan secara efektif
dalam konteks dan tipe yang tepat. Sedangkan menurut Anggelo (1995 :6) berpikir kritis
adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang tinggi, yang meliputi kegiatan
menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan, dan
mengevaluasi. Dari dua pendapat tersebut, tampak adanya persamaan dalam sistematika
berpikir melalui beberapa tahapan sehingga sampai pada sebuah kesimpulan atau penilaian.
Penekanan kepada proses dan tahapan berpikir dilontarkan pula oleh Scriven, berpikir kritis
yaitu proses intelektual yang aktif dan penuh dengan keterampilan dalam membuat
pengertian atau konsep, mengaplikasikan, menganalisis, membuat síntesis, dan mengevaluasi.
Semua kegiatan tersebut berdasarkan hasil observasi, pengalaman, pemikiran, pertimbangan,
dan komunikasi, yang akan membimbing dalam menentukan sikap dan tindakan (Walker,
2001: 1).

Indikator berpikir kritis oleh Wade (1995) mengidentifikasikan delapan karakteristik
berpikir kritis meliputi beberapa hal yaitu kegiatan merumuskan pertanyaan, membatasi
permasalahan, menguji data-data, menganalisis berbagai pendapat dan bias, menghindari
pertimbangan yang sangat emosional, menghindari penyederhanaan berlebihan,
mempertimbangkan berbagi interpretasi, dan mentoleransi ambiguitas.

Karakteristik lain yang berhubungan dengan berpikir kritis dijelaskan Beyer (1995 : 12-
15) secara lengkap dalam buku Critical Thinking yaitu watak, dimana seseorang yang
mempunyai keterampilan berpikir kritis mempunyai sikap skeptis, sangat terbuka, menghargai
sebuah kejujuran, respek terhadap berbagai data dan pendapat, respek terhadap kejelasan
dan ketelitian, mencari pandangan-pandangan lain yang berbeda, dan akan berubah sikap
ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik. Selain itu orang yang berpikir kritis
harus mempunyai kriteria atau patokan. Kriteria atau patokan haruslah berdasarkan pada
relevansi, keakuratan fakta-fakta, berlandaskan sumber yang kredibel, teliti, tidak bias, bebas
dari logika yang keliru, logika yang konsisten, dan pertimbangan yang matang. Dalam berpikir
kritis akan meliputi kegiatan pengenalan, penilaian dan menyususn argumen. Kecenderungan
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seseorang yang berpikir kritis akan memandang sebuah fenomena dari berbagai sudut
pandang yang berbeda. Adapun prosedur penerapan berpikir kritis sangatlah kompleks dan
prosedural.

Ennis (1985 : 55-56), mengidentifikasi 12 indikator berpikir kritis, yang dikelompokkan
dalam lima besar aktivitas sebagai berikut antara lain memberikan penjelasan sederhana yang
terdiri atas kemampuan memfokuskan pertanyaan, menganalisis pertanyaan dan bertanya,
serta menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau pernyataan. Kemudian
membangun keterampilan dasar yang erdiri atas kemampuan mempertimbangkan apakah
sumber dapat dipercaya atau tidak dan mengamati serta mempertimbangkan suatu laporan
hasil observasi. Lalu menyimpulkan yang terdiri atas kemampuan mendeduksi atau
mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi atau mempertimbangkan hasil induksi, dan
membuat serta menetukan nilai pertimbangan. Kemudian memberikan penjelasan lanjut yang
terdiri atas mengidentifikasi istilah-istilah dan definisi pertimbangan juga dimensi, serta
mengidentifikasi asumsi. Lalu mengatur strategi dan teknik yang terdiri atas menentukan
tindakan dan berinteraksi dengan orang lain.

Ada lima perilaku yang sistematis dalam berpikir kritis yaitu keterampilan menganalisis
merupakan suatu keterampilan menguraikan sebuah struktur ke dalam komponen-komponen
agar mengetahui pengorganisasian struktur tersebut. Dalam keterampilan tersebut tuuan
pokoknya adalah memahami sebuah konsep global dengan cara menguraikan atau merinci
globalitas tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terperinci. Lalu keterampilan
mensintesis merupakan keterampilan yang berlawanan dengan keterampilan menganalisis.
Keterampilan mensisntesis adalah keterampilan menggabungkan bagian-bagian menjadi
sebuah bentukan atau susunan baru. Berikutnya adalah keterampilan mengenal dan
memecahkan masalah dimana keterampilan ini merupakan keterampilan aplikatif konsep
kepada beberapa pengertian baru. Tujuan keterampilan ini bertujuan agar pebelajar mampu
memahami dan menerapkan konsep-konsep ke dalam permasalahan atau ruang lingkup baru
(Walker, 2001 : 15). Lalu  keterampilan menyimpulkan ialah kegiatan akal pikiran manusia
berdasarkan pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, dapat beranjak mencapai
pengertian/pengetahun (kebenaran) yang baru yang lain (Salam, 1988 : 68). dan keterampilan
mengevaluasi atau menilai dimana keterampilan ini menuntut pemikiran yang matang dalam
menentukan nilai sesuatu dengan berbagai kriteria yang ada. Keterampilan menilai
menghendaki pembaca agar memberikan penilaian tentang nilai yang diukur dengan
menggunakan standat tertentu (Harjasujana, 1987 : 44).

Pengukuran keterampilan berpikir kritis dapat dilakukan dengan menggunakan
universal intelectual standart yang dikembangkan salah satunya menjadi California Critical
Thinking Skill Test (CCTST). Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Paul (2000 : 1) dan Scriven
(2000 :1) yang menyetakan bahwa pengukuran keterampilan berpikir kritis dapat dilakukan
dengan menjawab pertanyaan, “Sejauh mana siswa menerapkan stándar intelektual dalam
kegiatan berpikirnya”. Beberapa aspek-aspek penting dalam universal inteletual standar
meliputi clarity (kejelasan) dimana kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan pertanyaan atau
masalah, accuracy (keakuratan, ketelitian, keseksamaan) terhadap pernyataan , precision
(ketepatan) mengacu pada data-data pendukung yang sangat mendetail, relevance (relevansi,
keterkaitan) bermakna bahwa pernyataan atau jawaban yang dikemukakan berhubungan
dengan pertanyaan yang diajukan, dan logic(logika) mengacu pada urutan pernyataan dimana
satu dengan lain saling menunjang dan mendukung.

Kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir untuk belajar dalam memperoleh
pengetahuan baru, menurut Jean Piaget adalah kemampuan untuk secara lebih tepat
mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam mempresentasikan konsep
berdasarkan kenyataan. Teori ini digolongkan dalam konstruktivisme yaitu bahwa kita
membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya
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terhadap lingkungan. Dan sesuai dengan prinsip konstruktivistik, belajar merupakan proses
aktif yang dilakukan pebelajar untuk membangun makna bagi dirinya. Proses aktif tersebut
dilakukan dengan menginteraksikan pengetahuan yang sudah dimiliki dengan pengetahun
yang sedang dipelajari untuk membentuk pengetahuan baru. Pembangunan makna dan
penataan struktut pengetahuan itu sendiri dalam diri pebelajar mengalami proses oleh Piaget
disebut proses adaptasi. Proses adaptasi merujuk pada proses pikiran individu untuk mencari
keseimbangan pengalaman pribadinya di dalam konteks lingkungan yang mempengaruhinya.
Asimilasi merujuk pada proses mental individu untuk menghayati suatu situasi dari sudut cara
berpikir saat itu. Akomodasi dilain pihak menunjuk pada mental individu untuk menyesuaikan
konsepsi sebelumnya dengan tuntutan situasi baru, sehingga terbentuk konsep atau cara
berpikir baru. Ekuilibrasi menunjuk pada proses mental dimana individu melakukan
serangkain prose adaptasi (proses asimilasi dan akomodasi) dengan cara memanfaatkan
umpan balik atau feed back dan umpan maju atau feed forward. Operasi ini menunjukkan
pada proses mental yang berkenaan dengan pemahaman tindakan yang lebih bersifat
simbolik daripada teralami (experiential).

Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui empat
tahap periode utama yang berkorelasi dan semaking canggih seiring pertambahan usia yaitu
periode sensorimotor (usia 0-2 tahun), periode praoperasional (usia 2-7 tahun), periode
operasional konkrit (usia 7-11 tahun) dan periode operasional formal (usia 11 tahun –
dewasa), Periode operasional formal mulai dialami oleh siswa sekolah dasar kelas V. Pada
periode operasional formal mempunyai karakteristik adalah anak mampu berpikir secara
abstrak, menalar secara logis dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam
tahap ini seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis dan nilai. Dalam tahap
ini anak mengalami masa konservasi. Konservasi adalah kemampuan yang penting yang dapat
mengembangkan berbagai operasi pada tahap kongkret. Dengan kata lain konservasi adalah
kemampuan untuk mengenal atau mengetahui bahwa dua bilangan yang sama akan tetap
sama dalam substansi berat  atau volumen selama tidak ditambah atau dikurangi. Anak-anak
mengembangkan perbedaan berbagai tipe (bentuk) konservasi dalam waktu yang berbeda.
Pada usia 6 atau 7 tahun mereka dapat mengkonservasi substansi, pada usia 9 atau 10 tahun
mempu mengkonservasi berat dan pada usia 11 atau 12 tahun mengkonservasi volumen.
Pada dasarnya ketiga jenis konservasi adalah identik, akan tetapi anak-anak belum mampu
mentransfer apa yang telah mereka pelajari yaitu mengkonservasi satu tipe (bentuk) kepada
bentuk lain yang berbeda. Sebab kondisi tersebut masih terikat pada situasi tertentu sehingga
anak tidak dapat mengaplikasikan operasi dasar mental yang sama pada situasi yang
berlainan.

Yang menjadi masalah penelitian ini ialah apakah ada pengaruh media CD E-Learning
dan media non CD (LKS) terhadap keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif,
seberapa besar pengaruhnya dan bagaimana interaksi antara media CD E-Learning sain dan
media non CD (LKS) terhadap keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media CD E-Learning sain dan media non CD (LKS)
terhadap keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif siswa sekolah dasar serta
mengetahui interaksi antara media CD E-Learning sain dan media non CD(LKS) terhadap
keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif.

Metode Penelitian
Rancangan Penelitian. Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini berbentuk numerik
berupa hasil tes siswa terhadap tes keterampilan berpikir dikritis dan tes kemampuan kognitif
pebelajar sebelum dan setelah dilakukan perlakuan (menggunakan media CD E-Learning dan
media non CD pada kegiatan belajar mengajar di kelas). Kegiatan pre-test dimaksudkan untuk
mengetahui kemampuan awal siswa. Selama kegiatan penelitian, kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol menerima pembelajaran dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran
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yang sama. Penelitian ini bersifat sebagai comparative research antara dua media terhadap
keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif siswa sekolah dasar, sehingga perlu
dilakukan pengukuran antara kemampuan awal siswa (pretest) dan kemampuan akhir
(postest). Perbedaan hasil tes yang diperoleh merupakan data yang diperlukan untuk
dianalisa.

Subyek Penelitian. Subyek penelitian ini ialah pebelajar kelas lima dari dua sekolah dasar di
kecamatan Sidoarjo yaitu (1) SDN Pucang III dan (2) SD Cendekia. Penentuan pebelajar pada
kedua SD tersebut sebagai subyek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua
sekolah dasar tersebut terdapat pebelajar yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan
rendah dalam mata pelajaran IPA/sain serta mempunyai fasilitas pendukung yang sama(LCD
untuk media CD E-Learning sain) dan LKS.
Teknik Pengumpulan Data. Telah disampaikan sebelumnya, bahwa penelitian ini bersifat
comparative research yang membutuhkan data kemampuan awal dan kemampuan akhir
siswa. Maka peneliti melakukan tes terhadap subyek penelitian terhadap keterampilan
berpikir kritis dan kemampuan kognitif. Menurut Arikunto (2002 : 127), Tes adalah serentetan
pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan,
pengetahuan intelegensi kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individua tau kelompok.
Sedangkan menurut Riyanto (2001 : 83), tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang
digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, sikap intelegensi, kemampuan atau
bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut,
peneliti menyimpulkan bahwa tes adalah suatu alat ukur yang berupa pertanyaan, perintah
atau petunjuk. Atas dasar respon tersebut dapat ditentukan tinggi rendahnya skor yang
berbentuk kuantitatif, selanjutnya dibandingkan dengan stándar yang telah ditentukan untuk
ditarik kesimpulan. Instrument penelitian berupa tes obyektif terhadap keterampilan berpikir
kritis yang mengacu pada universal intelectual stándart dan kemampuan kognitif yang
mengacu pada taksonomi Bloom. Masing-masing instrumen berisi 20 butir soal yang memiliki
total nilai 100 dimana setiap soal mendapat skor tertinggi 5. Setiap tes mengalami uji validitas
dan uji reliabilitas.

Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan tes awal dan tes
akhir terhadap pebelajar diperbandingkan baik yang menggunakan media CD E-Learning sain
maupun media non CD (LKS). Selanjutnya dilakukan tes Uji normalitas dan homogenitas
terhadap data yang diperoleh sebagai pengujian prasyarat Hipotesis. Kemudian dilakukan
analisa Uji Hipotesis. Untuk menguji hipótesis kerja secara parsial dinyatakan diterima atau
ditolak digunakan uji t, dimana Ha diterima jika t hitung >t tabel, dan Ho ditolak jika t hitung >t tabel.

Jika Ha diterima dan Ho ditolak maka ada hubungan signifikan antara variabel bebas (X)
dengan variabel terikat (Y1) dan (Y2). Disamping itu dilakukan analisa uji F untuk menguji
hipótesis yang bersifat simultan berdasarkan level of significance. Level signifikasi dalam
penelitian ini adalah 5 % (tingkat kesalahan 5%) dan data mendekati kenyataan sebesar 95%.
Dimana kriterianya pengujian adalah jika F hitung< F tabel dengan α = 0,05, maka Ha ditolak dan
Ho diterima atau sebaliknya jika F hitung > Ftabel dengan α = 0,05, maka Ha diterima dan Ho
ditolak.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh media CD E-Learning sain dan media non CD (LKS) yang ditemukan pada pebelajar
kelas lima sekolah dasar ditunjukkan dari perbedaan skor yang diperoleh dari tes awal dan tes
akhir. Dari sampel berjumlah 75 orang siswa ditemukan bahwa dengan menggunakan media
CD E-Learning sain untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis responden terdapat skor
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tertinggi sebesar 100 dan skor terendah sebesar 40. Dari nilai tersebut ada range nilai sebesar
60 dengan diviasi 22,19. Hal ini memperlihatkan jangkauan nilai(selisih nilai) dari nilai tertinggi
ke nilai terendah sangat besar. Sedangkan dengan menggunakan media non CD (LKS),
terdapat skor tertinggi sebesar 96 dan skor terendah sebesar 50, dimana range nilai sebesar
46 dengan deviasi 15,09. Dan untuk mengetahu kemampuan kognitif responden yang
menggunakan media CD E-Learning sain terdapat skor tertinggi sebesar 100 dan skor terendah
sebesar 40. Dimana dari nilai tersebut ada range nilai sebesar 60 dan deviasi 19,41. Sedangkan
dengan menggunakan media non CD (LKS) terdapat skor tertinggi 90 dan skor terendah
50.Maka ada range nilai sebesar 40 dengan deviasi 11, 84. Dari uji satistik terhadap data
responden menunjukkan nilai varian terbesar terdapat pada keterampilan berpikir kritis
responden dengan menggunakan media CD E-Learning sain, nilainya sebesar 492,4.

Uji hipótesis penelitian menggunakan Anova satu faktor diperoleh hasil bahwa untuk
hipótesis ke satu terdapat Fhitung 4,92 dan F tabel 4,28. Karena F hitung > F tabel, maka Ha
(Hipotesis penelitian) diterima dan Ho (Hipotesis nihil) ditolak. Artinya ada pengaruh media
CD E-Learning sain dan media non CD terhadap keterampilan berpikir kritis. Pada hipótesis
kedua dan ketiga juga diperoleh hasil yang sama dimana F hitung > F tabel. Artinya ada
pengaruh media CD E-Learning sain dan media non CD (LKS) terhadap kemampuan kognitif,
serta terjadi interaksi antara media CD E-Learning dan media non CD (LKS) dengan
keterampilan berpikir kritis dan kemampuan kognitif.

Dari deskripsi uji statistik terhadap data penelitian ini diketahui bahwa pengaruh media
CD E-Learning sain pada responden terhadap keterampilan berpikir kritis sangat tinggi. Hal ini
dimungkinkan karena beberapa hal yang lebih menonjol pada media tersebut dibandingkan
dengan media non CD (LKS). Dari segi tampilan, media CD E-Learning sain menarik bagi
responden. CD E-Learning sain tampak menarik karena berisi materi ajar yang disajikan dalam
bentuk gambar bergerak, tulisan berwarna dan bersuara. Dilengkapi juga dengan kemampuan
interaktif yaitu memberikan peluang bagi responden untuk memilih apa yang ingin dipelajari.
Sehingga responden merasa sebagai subyek belajar, karena berhak menentukan sendiri dalam
kegiatan pembelajaran. Namun peran pembelajar tetap diperlukan sebagai supervisor dan
fasilitator terhadap responden. Lalu adanya perangkat komputer dan LCD dalam pemanfaatan
CD E-Learning sain sekaligus memberikan keterampilan tambahan berupa kemampuan
mengoperasikan teknologi informasi yang canggih dan menarik. Dua keterampilan sekaligus
yang dapat diperoleh dengan menggunakan media CD E-Learning sain, menurut peneliti patut
dipertimbangkan oleh pembelajar dalam memilih media pembelajaran yang efektif dan efisien
baik terhadap waktu, biaya dan hasil belajar yang diperoleh.

Dari segi isi, media CD E-Learning sain memiliki kapasitas yang besar dan ringan bila
dibandingkan dengan media non CD (LKS) yang merupakan media cetak, dimana semakin
banyak isinya maka semakin tebal dan berat. Menurut Ellen, media belajar mempengaruhi
efektifitas belajar. Dari hasil penelitian ini, tampak bahwa kajian Ellen benar. Efektivitas
belajar adalah keberhasilan kegiatan belajar yang telah dirancang oleh pembelajar untuk
pebelajar sehingga diperoleh hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar adalah
proses berpikir mental manusia untuk memperoleh pengetahuan. Didalam proses belajar
terjadi kegiatan asimilasi dan akomodasi yang berlangsung terus menerus. Proses belajar itu
dipengaruhi oleh motivasi yang dapat menumbuhkan sikap konsentrasi yang diperlukan agar
informasi yang diperoleh dapat bertahan lama dalam memori. Baker dan Popham (1965)
menemukan bahwa gambar yang ditambahkan dalam materi ajar memang tidak berpengaruh
langsung terhadap proses belajar namun menunjukkan rating yang tinggi terhadap
ketertarikan (interest) dan kenyamanan (enjoyment). Hal ini berarti bahwa media CD E-
Learning sain berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis karena mampu
menghadirkan ketertarikan dan kenyamanan responden dalam belajar. Ketertarikan
berbanding lurus dengan motivasi. Motivasi adalah keinginan yang berasal dari seorang
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individu untuk mendapatkan sesuatu baik itu berupa materi atau kemampuan/pengetahuan
yang berasal dari dalam diri seseorang secara individu yang dapat timbul karena ada atau
tidak pengaruh luar. Semakin besar motivasi yang ada terutama dalam proses belajar maka
akan memberikan hasil belajar yang besar pula. Motivasi akan menguatkan seseorang untuk
bertahan dalam kesulitan yang dialaminya dalam mewujudkan keinginannya. Maka seorang
pembelajar harus mempunyai strategi agar dapat menumbuhkan motivasi yang besar. Salah
satu cara adalah penggunaan media dimana media akan memberikan keterampilan orientasi
bagi pembelajar. Keterampilan orientasi memiliki ciri-ciri yaitu digunakan untuk memusatkan
perhatian pebelajar terhadap sajian, menggunakan kegiatan, peristiwa, obyek atau  manusia
yang dikenal atau dialami pebelajar, memberi panduan atau rujukan bagi pebelajar untuk
memvisualkan isi sajian dan membantu memperjelas tujuan penyajian. Media CD E-Learning
mempunyai ciri-ciri orientasi tersebut.

Konsentrasi atau memusatkan perhatian adalah hal yang utama dalam kegiatan berpikir
mental manusia. Kemampuan untuk mengingat informasi yang diterima dan menggunakan
kembali infomasi tersebut disebut konsentrasi atau fokus. Kemampuan anak dalam
berkonsentrasi tidaklah sama. Hal ini harus dipahami oleh seorang pembelajar. Konsentrasi
dipengaruhi beberapa faktor antara lain hal yang menarik (gambar bergerak, tulisan
berwarna, suara yang unik), peristiwa yang unik, keterlibatan atau peran aktif dan latihan-
latihan dalam bentuk pengulangan. Media CD E-Learning sain memiliki kemampuan untuk
memenuhi semua faktor yang berpengaruh dalam meningkatkan konsentrasi.

Ditemukan hasil penelitian yang memenuhi hipótesis penelitian berarti bahwa
disarankan kepada pembelajar untuk menggunakan media CD E-Learning sain khususnya dan
media CD E-Learning pada umumnya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan belajar yang ditetapkan agar dapat meningkatkan efektivitas belajar. Selain
itu dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan kognitif dan
keterampilan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan media belajar yang
sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pebelajar.
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PENGARUH PENGGUNAAN KARTU BLOK ALJABAR MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN GUIDED DISCOVERY DAN MOTIVASI

BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR FAKTORISASI
SUKU ALJABAR  SISWA KELAS VIII

Rohmad Hariadi
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Prof. Dr. H. Iskandar Wiryokusumo, M.Sc
Guru Besar UNIPA Surabaya

Abstrak: Ketidakmampuan siswa di MTsN Prigen dan MTsN Pandaan dalam
enyelesaikan faktorisasi suku aljabar disebabkan proses pembelajaran dengan
menggunakan model konvensional sulit dipahami, karena abstraknya materi yang
dipelajari. Berdasarkan kenyataan di atas pada penelitian ini menawarkan solusi
dengan menggubah model pembelajaran untuk peningkatan hasil belajar siswa
melalui beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Adakah perbedaan hasil belajar
siswa antara penggunaan kartu blok aljabar melalui model pembelajaran Guided
Discovery pada siswa kelas VIII?; (2) Adakah perbedaan hasil belajar siswa antara
siswa yang bermotivasi belajar rendah dengan siswa yang bermotivasi belajar
tinggi pada siswa kelas VIII?; (3) Adakah interaksi penggunaan kartu blok aljabar
melalui model pembelajaran Guided Discovery dan motivasi belajar terhadap
hasil belajar siswa kelas VIII?. Dari hasil pengolahan data mengunakan SPSS uji
anova dua jalur diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Ada perbedaan hasil belajar
siswa antara penggunaan kartu blok aljabar melalui model pembelajaran Guided
Discovery pada siswa kelas VIII; (2) Ada perbedaan hasil belajar siswa antara
siswa yang bermotivasi belajar rendah dengan siswa yang bermotivasi belajar
tinggi pada siswa kelas VIII; (3) Ada interaksi penggunaan kartu blok aljabar
melalui model pembelajaran Guided Discovery dan motivasi belajar terhadap
hasil belajar siswa kelas VIII.

Kata kunci: Pembelajaran Guided Discovery, Pembelajaran Konvensional, Motivasi, Hasil
Belajar.

1. PENDAHULUAN

Materi aljabar merupakan materi yang menjadi momok bagi sebagian besar siswa. Ini
ada benarnya mengingat sifat abstrak yang ada pada materi aljabar sehingga siswa sulit
memahami. Contoh sederhana, ketika siswa ditanya tentang hasil perkalian faktor suku dua
bentuk aljabar (x + 3)(2x – 4) hampir semua siswa dapat menyelesaikannya dengan
menggunakan sifat distributif, cara geometri, dan skema. Namun saat ditanya hasil faktorisasi
suku aljabar 2x2 + 2x – 12, maka secara spontan sebagian besar siswa mengatakan “sulit,
pak!”, bahkan siswa yang lain tidak merespon dan hanya cuek, yang pada akhirnya menjadi
enggan untuk mempelajari lebih lanjut. Pembelajaran konsep yang cenderung abstrak dan
dengan metode ceramah/ekspositori mengakibatkan konsep-konsep abstrak sulit dipahami.
Rendahnya motivasi yang diberikan guru akan berpengaruh pada menurunnya minat serta
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ketertarikan siswa terhadap materi yang disampaikan. Pembelajaran tidak akan bermakna jika
para siswa tidak termotivasi untuk belajar (Sobry Sutikno, 2009:74).

Marpaung (dalam Markaban, 2006:3) mengatakan bahwa belajar matematika yang
berkaitan dengan konsep-konsep abstrak, maka pembelajaran matematika harus didasarkan
atas karakteristik matematika dan siswa itu sendiri. Pembelajaran matematika merupakan
usaha membantu siswa mengkontruksi pengetahuan melalui proses. Sebab mengetahui
adalah suatu proses, bukan suatu produk (Bruner dalam Markaban, 2006). Sejalan dengan
Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang pilar-pilar belajar, salah satunya adalah belajar untuk
membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif,
dan menyenangkan. Dewasa ini telah banyak digunakan model pembelajaran, antara lain:
model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kontekstual, model pemecahan
masalah, model pengajaran langsung, model missouri mathematics project, dan model
penemuan terbimbing (guided discovery). Rachmadi W (2004:4) menyatakan bahwa, model
penemuan terbimbing menempatkan guru sebagai fasilitator, guru membimbing siswa
dimana ia diperlukan. Menurut Suciati (2009:3) dengan model penemuan terbimbing, siswa
dihadapkan kepada situasi dimana ia bebas menyelidiki dan menarik kesimpulan, guru
menganjurkan siswa membuat terkaan, intuisi, dan mencoba-coba. Guru bertindak sebagai
penunjuk jalan untuk membantu siswa menemukan ide, konsep-konsep yang berkaitan
dengan materi yang dipelajari berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan guru.

Seperti yang telah peneliti kemukakan di atas, maka faktorisasi suku aljabar dipilih
sebagai pilot project penelitian. Dalam penelitian ini  menggunakan media kartu blok aljabar
melalui model pembelajaran Guided Discovery (Penemuan Terbimbing) dan motivasi belajar
sebagai variabel kontrol. Pemilihan materi ini didasarkan atas; Pertama, faktorisasi suku
aljabar adalah materi yang abstrak (MBE, 2006:16); Kedua, pembelajaran matematika
sebagian besar siswa tingkat dasar tidak diperoleh melalui penemuan (Discovery) dan Ketiga,
pengalaman dari peneliti dan Bapak Mashuri, guru SMP Negeri Trangkil Kabupaten Pati (MBE,
2006:16) menunjukkan bahwa penggunaan kartu blok aljabar mampu mengubah tingkat
pemahaman siswa.

Media Kartu Blok Aljabar

Kartu blok aljabar adalah salah satu media/alat peraga agar pembelajaran materi
aljabar menjadi lebih menarik dan lebih riil. Kartu blok aljabar dapat dibuat dari kertas manila,
yang terdiri dari:

Kertas manila berwarna merah:

(nilainya = x2) (nilainya = x) (nilainya = 1)
Kertas manila berwarna putih:

(nilainya = -x2) (nilainya = -x) (nilainya = -1)

Gambar 1. Media Kartu Blok Aljabar
Sumber: (adaptasi dari Asyiknya Belajar dengan PAKEM: MATEMATIKA, 2006: 16 dan

Ensiklopedi Matematika, 2003: 118).
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x x
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1
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Disisi lain hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa:

1. Pendayagunaan alat peraga (media) sebagai alat bantu ajar dalam  pembelajaran
matematika membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membuat siswa menjadi
lebih aktif (Sugiarto dan Hidayah dalam Prabowo, 2007).
2. Dalam pembelajaran matematika kelas V SDN Purwoyoso 01 khususnya dalam mengajarkan
tentang pokok bahasan bilangan prima dengan menggunakan model penemuan terbimbing
(Guided Discovery) efektif digunakan, nilai yang diperoleh siswa rata-rata mencapai 83,8
(Sukarti, 2006:19).
3. “an instructional method using guided discovery learning with videotaped case

presentation in a medical neurobiology course shows promise as a step to meet the objectives
of improving, motivation to learn neurobiology, understanding, retentation, and transfer of
knowledge, and application of basic sciences to a clinical problem” (Robert A. Lavine, 2005).

Model Penemuan Terbimbing (Guided Discovery)

Model penemuan yang dipandu oleh guru (terbimbing) pertama kali dikenalkan oleh
plato dalam suatu dialog antara Socrates dan seorang anak, maka sering disebut juga dengan
model Socratic (Cooney, Davis dalam Markaban, 2006:10). Menurut Soedjadi (2001:1)
metode pembelajaran penemuan terbimbing adalah metode pembelajaran yang sengaja
dirancang dengan menggunakan pendekatan penemuan. Guided Discovery learning is a
learner-centered approach that combines didactic instruction with more student-centered and
taks-based approaches (Robert A. Lavine, 2005:6). Howe (dalam Hariyono, 2001:3)
menyatakan bahwa penemuan terbimbing tidak hanya sekedar keterampilan tangan karena
pengalaman, kegiatan pembelajaran dengan model in tidak sepenuhnya diserahkan pada
siswa, namum guru masih tetap ambil bagian sebagai pembimbing. Penemuan terbimbing
merupakan suatu metode pembelajaran yang tidak langsung (Indirect Instuction). Siswa tetap
memiliki porsi besar dalam proses penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dalam
menggunakan model penemuan terbimbing, peranan guru adalah menyatakan persoalan,
kemudian membimbing siswa untuk menemukan penyelesaian dari persoalan itu dengan
perintah-perintah atau dengan lembar kerja. Siswa mengikuti petunjuk dan menemukan
sendiri penyelesaiannya (Al Krismanto, 2003:4).

Dari uraian di atas muncullah rumusan permasalahan:
(1) Adakah perbedaan hasil belajar siswa pada materi faktorisasi suku aljabar antara

penggunaan kartu blok aljabar melalui model pembelajaran Guided Discovery dengan
model pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII MTsN Prigen dan MTsN
Pandaan?

(2) Adakah perbedaan hasil belajar siswa pada materi faktorisasi suku aljabar antara siswa
yang bermotivasi belajar rendah dengan siswa yang bermotivasi belajar tinggi pada siswa
kelas VIII MTsN Prigen dan MTsN Pandaan?

(3) Adakah interaksi penggunaan kartu blok aljabar melalui model pembelajaran Guided
Discovery dan motivasi belajar terhadap hasil belajar pada materi faktorisasi suku aljabar
siswa kelas VIII MTsN Prigen dan MTsN Pandaan?

2. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain faktorial

(2x2), (Kerlinger, 1990, Ary, et, al, 1985 Tuckman, 1999).
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Tabel 1. Rancangan Penelitian

Model Pembelajaran

Motivasi Belajar

Guided Discovery dengan
Kartu Blok Aljabar

(X1)

Konvensional
(X2)

Tinggi (Y1) X1Y1 X2Y1

Rendah (Y2) X1Y2 X2Y2

Keterangan :
X1Y1 =   Banyaknya siswa motivasi tinggi pada model pembelajaran guided discovery
dengan menggunakan kartu blok aljabar.
X2Y1 =  Banyak siswa motivasi tinggi pada model pembelajaran konvensional.
X1Y2 =   Banyaknya siswa motivasi rendah pada model pembelajaran guided discovery
dengan menggunakan kartu blok aljabar.
X2Y2 = Banyaknya siswa motivasi rendah pada pembelajaran konvensional

Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu:

1. pre test,
2. perlakuan (proses pembelajaran), dan
3. post test

Populasi dan Sampel
Populasi penelitian adalah semua siswa kelas VIII MTsN Prigen dan MTsN Pandaan

Kabupaten Pasuruan. Adapun pertimbangan peneliti dalam penetapan populasi penelitian ini
adalah karena peneliti merupakan salah satu tenaga pengajar matematika pada MTsN Prigen
dan MTsN Pandaan merupakan madrasah/sekolah terdekat yang mempunyai karakteristik
dan back ground sama.

Sampel penelitian ditetapkan siswa kelas VIII A dan B, MTsN Prigen dan MTsN Pandaan
Kabupaten Pasuruan. Pemilihan kelas dilakukan berdasarkan kesetaraan kemampuan dan
homogenitas populasi. Cara yang digunakan untuk memilih sampel adalah dengan tehnik
random sampling.

Tabel 2. Data Populasi dan Sampel

Nama Sekolah Kelas Populasi Sampel Tehnik Sampel
MTs Negeri Prigen

Kabupaten Pasuruan VIII 91 siswa
(3 kelas)

59 siswa  (2
kelas) Random

MTs Negeri Pandaan
Kabupaten Pasuruan VIII 332 siswa

(8 kelas)
88 siswa  (2

kelas) Random

Jumlah 423 siswa 147 siswa

Metode Pengumpulan Data
1. Kuisioner / angket
Kuisioner dalam penelitian ini berisi 30 item pertanyaan terstruktur/ tertutup. Responden
diminta untuk memberikan satu jawaban saja dari beberapa alternatif jawaban.
2. Tes
Tes yang dimaksudkan disini adalah tes hasil belajar dalam bentuk soal - soal subyektif
yang berupa uraian/isian yang dibuat oleh peneliti yang dilengkapi dengan kisi - kisi soal.
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Bentuk tes uraian/isian tersebut terdiri dari 10 soal dan diselesaikan dalam waktu 40
menit.
Uji Coba Instrumen
1. Uji Validitas atau Kesahihan
Untuk mendapatkan instrumen yang valid adalah dengan uji coba instrumen yang
dipergunakan dalam penelitian ini. Yang akan diuji cobakan ada dua macam, yaitu
instrumen hasil belajar matematika (pre test dan post test) dan instrumen kuisioner/angket
motivasi belajar.
2. Uji Reliabelitas atau Kehandalan

Uji reliabilitas atau kehandalan ini dilakukan karena untuk instrumen motivasi
menggunakan angket guna menentukan apakah suatu tes dapat dipercaya atau tidak.

3. Teknik Analisis Data
1. Uji Prasyarat
a. Uji Normalitas
Secara statistik ada dua komponen normalitas yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk
dengan menggunakan taraf signifikansi (α) 0,05 atau 5%. Ini artinya jika nilai signifikansinya
lebih dari 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal atau mendekati normal, tapi jika
sebaliknya maka dikatakan berdistribusi tidak normal.
b. Uji Homogenitas
Sebaran data motivasi belajar terhadap hasil belajar dengan menggunakan kartu blok
aljabar model pembelajaran guided discovery dan pembelajaran konvensional diuji
homogenitasnya. Homogenitas sebaran data motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa
dengan test levene, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka data tersebut
homogen.
2. Uji Hipotesis
Hipotesa 1
Pada uji hipotesa 1 ini dilakukan guna untuk menguji perbedaan hasil belajar faktorisasi
suku aljabar siswa yang menggunakan kartu blok aljabar model pembelajaran guided
discovery dan pembelajaran konvensional.
Hipotesa 2
Pada uji hipotesa 2 ini dilakukan guna untuk menguji perbedaan hasil belajar faktorisasi
suku aljabar siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah dengan siswa yang memiliki
motivasi belajar tinggi.
Hipotesa 3
Pada uji hipotesa 3 ini dilakukan guna untuk melihat ada tidaknya interaksi antara
penggunaan model pembelajaran dan motivasi terhadap hasil belajar faktorisasi suku
aljabar siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan kartu blok aljabar model
pembelajaran guided discovery dan pembelajaran konvensional.
Untuk pengujian hipotesa 1 dan hipotesa 2 serta hipotesa 3 dilakukan
dengan uji statistik Two Way Anova (Anova dua jalur).
Dalam penelitian ini perhitungan statistik dan aplikasi hasil analisis menggunakan SPSS
versi 15,0.
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4. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Penyajian Data

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Dari Model Pembelajaran

Motivasi
Belajar

Model Pembelajaran
Konvensional

Penggunaan Kartu Blok Aljabar
Melalui Model Pembelajaran

Guided Discovery
Banyak Siswa Persentase Banyak Siswa Persentase

Rendah 85 57,82 % 33 22,45 %
Tinggi 62 42,18 % 114 77,55 %

Jumlah 147 100 % 147 100 %

Tabel 4. Rekapitulasi Perhitungan Skor Hasil Belajar Faktorisasi Suku Aljabar

Data Statistik

Model

Skor
Maks

Skor
Min R Rata-

rata Median Mode Deviasi Varians

Pembelajaran
Guided Discovery

(X1)
100 70 30 77,15 75 75 12,71 161,75

Pembelajaran
Konvensional

(X2)
95 35 60 59,25 60 55 11,66 136,08

X1Y1 100 60 40 77,9 74 80 10,29 105,9

X2Y1 95 35 60 70,3 65 70 16,20 263,4

X1Y2 95 60 35 71,3 70 75 18,46 340,9

X2Y2 90 30 60 68,7 60 65 10,77 115,9

Keterangan :
X1Y1 = Banyaknya siswa motivasi tinggi pada model pembelajaran guided discovery

dengan   menggunakan kartu blok aljabar.
X2Y1 = Banyak siswa motivasi tinggi pada model pembelajaran konvensional.
X1Y2 = Banyaknya siswa motivasi rendah pada model pembelajaran guided discovery

dengan menggunakan kartu blok aljabar.
X2Y2 = Banyaknya siswa motivasi rendah pada pembelajaran konvensional.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai tertinggi dari siswa dengan model
pembelajaran  Konvensional sebesar 95 dan nilai terendah siswa 35. Dari nilai ini dapat
dilihat Range nilai sebesar 60 dengan deviasi 11,66. Hal ini memperlihatkan jangkauan nilai
(selisih nilai) dari nilai tertinggi ke nilai terendah sangat besar yaitu 60. Nilai Deviasi
memperlihatkan tebaran nilai dari penggunaan pembelajaran Konvensional yang sangat
besar. Tetapi bila dilihat dari motivasi siswa pada penggunaan model pembelajaran
Konvensional tampak bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi (X2Y1) memiliki Range nilai
sebesar 60 dengan Deviasi sebesar 16,20 lebih lebar dibandingkan Range nilai siswa
motivasi rendah (X2Y2) dari penggunaan pembelajaran Konvensional sebesar 60 dan Deviasi
sebesar 10,73. Tebaran nilai Deviasi dari pembelajaran Konvensional sangat besar karena
disumbang oleh Siswa dengan motivasi belajar yang tinggi.
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Discovery nilai tertinggi siswa sebesar 100 dan nilai terendah siswa 70. Dari nilai ini

dapat dilihat Range nilai sebesar 30 dengan deviasi 12,71. Hal ini memperlihatkan
jangkauan nilai (selisih nilai) dari nilai tertinggi ke nilai terendah sangat besar yaitu 30. Nilai
Deviasi memperlihatkan tebaran nilai dari penggunaan Guided Discovery cukup besar.
Tetapi bila dilihat dari motivasi siswa pada penggunaan Guided Discovery,  tampak bahwa
siswa yang memiliki motivasi tinggi (X1Y1) memiliki Range nilai sebesar 40 dengan Deviasi
sebesar 10,29 lebih kecil dibandingkan Range nilai siswa motivasi rendah (X1Y2) dari
penggunaan Guided Discovery,  sebesar 35 dan Deviasi sebesar 18,46. Tebaran nilai Deviasi
dari Guided Discovery, besar karena disumbang oleh Siswa dengan motivasi belajar yang
rendah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan tingkat motivasi belajar siswa
dari penggunaan model pembelajaran konvensional ke penggunaan kartu blok aljabar
melalui model pembelajaran Guided Discovery.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Dari Model Pembelajaran

Interval Hasil
Belajar

Model Pembelajaran
Konvensional

Penggunaan Kartu Blok Aljabar
Melalui Model Pembelajaran

Guided Discovery
Banyak Siswa Persentase Banyak Siswa Persentase

31 – 40 8 5 % 0 0,00 %
41 – 50 29 20 % 2 2 %
51 – 60 52 35 % 8 6 %
61 – 70 41 28 % 38 26 %
71 – 80 13 8 % 50 33 %
81 – 90 3 3 % 28 19 %

91 – 100 1 1 % 21 14 %
Jumlah 147 100 % 147 100 %

Uji Validitas Dan Reliabilitas
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Item Motivasi Belajar

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai validitas atau Corrected Item-total
Correlation untuk masing-masing variabel memiliki nilai R hitung lebih besar dari 0,3. Dengan
demikian masing-masing item pernyataan dari item motivasi belajar pada masing-masing item
pertanyaan dinyatakan valid dan selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian.

Item-Total Statistics

52,3636 20,489 ,577 ,721
50,7879 16,922 ,540 ,625
51,0000 19,188 ,436 ,689
50,6667 20,167 ,378 ,705
50,5455 18,256 ,352 ,654
50,7576 16,127 ,757 ,597
50,5152 16,633 ,486 ,630
51,1212 17,985 ,488 ,639
51,1515 20,195 ,472 ,681
51,5758 21,189 ,660 ,705
51,1515 18,070 ,525 ,638
51,4545 18,631 ,390 ,662
50,9697 18,218 ,643 ,635
51,0303 17,968 ,384 ,649
50,6667 19,417 ,422 ,670

Skor01
Skor02
Skor03
Skor04
Skor05
Skor06
Skor07
Skor08
Skor09
Skor10
Skor11
Skor12
Skor13
Skor14
Skor15

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Tabel 7.  Hasil Uji Validitas Item Hasil Belajar

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai validitas atau Corrected Item-total
Correlation untuk masing-masing variabel memiliki nilai R hitung lebih besar dari 0,3.
Dari perhitungan 15 soal diperoleh 5 soal tidak valid dan 10 soal valid.

Tabel 8. Soal Valid dan Tidak Valid Tes Hasil Belajar Siswa

Soal Valid Soal Tidak Valid
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 8, 9, 12, 14, 15

Tabel di bawah menunjukkan bahwa nilai reliabilitas konsistensi internal, untuk
koefisien alpha masing-masing variabel dalam setiap variabel dinyatakan reliabel karena
lebih besar dari 0,6. Dengan demikian item pengukuran pada masing-masing variabel
dinyatakan reliabel dan selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Alpha Keterangan

Variabel Motivasi Belajar 0,678 Reliabel

Variabel Hasil Belajar Siswa 0,755 Reliabel

Uji Normalitas Dan Homogenitas
Tabel 8. Analisa Normalitas Hasil Belajar Faktorisasi Suku Aljabar Kelas VIII Dengan
Menggunakan Pembelajaran Konvensional dan Pembelajaran Guided Discovery

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa nilai Z hitung Kolmogorov
Smirnov menunjukkan bahwa kedua model pembelajaran (konvensional dan Guided
Discovery) memiliki angka Zhitung < Ftabel sebesar 4,195972. Demikian pula tampak pada

Item-Total Statistics

36,9697 7,468 ,305 ,697
36,5152 9,633 ,345 ,695
37,5152 11,258 ,365 ,694
36,7576 8,689 ,322 ,697
36,4545 9,756 ,433 ,739
36,0606 10,621 ,426 ,743
37,5455 8,256 ,635 ,721
38,0000 9,500 ,033 ,041
38,1212 9,985 ,067 ,104
36,3636 8,739 ,499 ,766
36,3333 10,792 ,481 ,736
37,1212 9,922 ,004 ,057
37,9394 12,809 ,549 ,729
38,5758 9,939 ,090 ,025
36,7576 9,752 ,058 ,031

Soal01
Soal02
Soal03
Soal04
Soal05
Soal06
Soal07
Soal08
Soal09
Soal10
Soal11
Soal12
Soal13
Soal14
Soal15

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

147 147
59,2517 77,1565

11,66534 12,71807
,139 ,166
,139 ,166

-,106 -,110
1,183 ,512

,091 ,061

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Konvensional
Guided

Discovery

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.
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kedua variabel penelitian memiliki angka Asymp. Sig. (nilai probabilitasnya) > 0,05 Sehingga
hipotesis nol (Ho) diterima, yang berarti memiliki makna bahwa kedua variabel tersebut
memiliki distribusi data mengikuti distribusi normal.

Tabel 9. Analisa Homogenitas Hasil Belajar Faktorisasi Suku Aljabar
Kelas VIII Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Guided Discovery dan Pembelajaran
Konvensional

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa nilai F hitung Levene's
Statistic tests menunjukkan bahwa kedua model pembelajaran (konvensional dan Guided
Discovery) memiliki angka Fhitung < Ftabel sebesar 4,195972. Demikian pula tampak pada
kedua variabel penelitian memiliki tingkat Sig. (nilai probabilitasnya) > 0,05. Sehingga
hipotesis nol (Ho) diterima, yang berarti memiliki makna bahwa kedua variabel tersebut
memiliki varians dari residual adalah homogen, sehingga data penelitian layak/dapat
dipakai untuk melakukan analisa selanjutnya.

5. PEMBAHASAN

Ada perbedaan hasil belajar siswa pada materi faktorisasi suku aljabar antara penggunaan
kartu blok aljabar melalui model pembelajaran Guided Discovery dengan model
pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII MTsN Prigen dan MTsN Pandaan.

Dari hasil uji statistik yang tertera pada tabel 4.14 diperoleh hasil sebagai berikut:
Nilai (Fhitung) dari variabel penelitian memiliki angka Fhitung > Ftabel sebesar 4.012973 dengan nilai
Sig. (Significance) dibawah 0,05. Dari pengujian menunjukkan bahwa variabel penelitian
memiliki angka Fhitung diatas Ftabel. Ini menunjukkan bahwa Ho ditolak (H1 diterima) artinya ada
perbedaan hasil belajar faktorisasi suku aljabar antara siswa yang diajar dengan menggunakan
model pembelajaran konvensional dan yang diajar dengan menggunakan kartu blok aljabar
melalui model pembelajaran Guided Discovery.

Ada perbedaan hasil belajar siswa pada materi faktorisasi suku aljabar antara siswa yang
bermotivasi belajar rendah dengan siswa yang bermotivasi belajar tinggi pada siswa kelas
VIII MTsN Prigen dan MTsN Pandaan.

Test of Homogeneity of Variances

,438 1 145 ,509
,748 1 145 ,389

Konvensional
Guided Discovery

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hasil Belajar

24784,110 a 3 8261,370 62,220 ,000
1355453,961 1 1355453,961 10208,473 ,000

2539,610 1 2539,610 140,640 ,000
24086,526 1 24086,526 181,405 ,000

2509,821 1 2509,821 195,681 ,000
38505,431 290 132,777

1439525,000 294
63289,541 293

Source
Corrected Model
Intercept
Motivasi
Model
Motivasi * Model
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,392 (Adjusted R Squared = ,385)a.
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Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi hasil belajar pada motivasi
belajar siswa baik rendah dan tinggi adalah berbeda secara nyata, terbukti dari uji diatas
memiliki nilai Sig. (Significance) dibawah 0,05 dan nilai Fhitung diatas Ftabel.

1. Ada interaksi penggunaan kartu blok aljabar melalui model pembelajaran Guided
Discovery dan motivasi belajar terhadap hasil belajar pada materi faktorisasi suku
aljabar siswa kelas VIII MTsN Prigen dan MTsN Pandaan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat interaksi nyata antara penggunaan
model pembelajaran (Konvensional dan Guided Discovery) dengan motivasi belajar siswa
(tinggi dan rendah), terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig. (Significance) dibawah 0,05
dan nilai Fhitung diatas Ftabel. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran
Guided Discovery pada Kelas VIII dapat meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dilihat dari
Hasil Belajar Siswa.

SIMPULAN  DAN SARAN
Simpulan
1. Ada perbedaan hasil belajar siswa pada materi faktorisasi suku aljabar antara penggunaan

kartu blok aljabar melalui model pembelajaran Guided Discovery dengan model
pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII MTsN Prigen dan MTsN Pandaan.

2. Ada perbedaan hasil belajar siswa pada materi faktorisasi suku aljabar antara siswa yang
bermotivasi belajar rendah dengan siswa yang bermotivasi belajar tinggi pada siswa kelas
VIII MTsN Prigen dan MTsN Pandaan.

3. Ada interaksi penggunaan kartu blok aljabar melalui model pembelajaran Guided
Discovery dan motivasi belajar terhadap hasil belajar pada materi faktorisasi suku aljabar
siswa kelas VIII MTsN Prigen dan MTsN Pandaan.

ANOVA

Motivasi Belajar Rendah

1725,781 1 1725,781 11,434 ,001
19017,187 126 150,930
20742,969 127

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

ANOVA

Motivasi Belajar Tinggi

14754,367 1 14754,367 134,546 ,000
17984,337 164 109,661
32738,705 165

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hasil Belajar

24784,110 a 3 8261,370 62,220 ,000
1355453,961 1 1355453,961 10208,473 ,000

2539,610 1 2539,610 140,640 ,000
24086,526 1 24086,526 181,405 ,000

2509,821 1 2509,821 195,681 ,000
38505,431 290 132,777

1439525,000 294
63289,541 293

Source
Corrected Model
Intercept
Motivasi
Model
Motivasi * Model
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,392 (Adjusted R Squared = ,385)a.
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Saran -saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses belajar
mengajar matematika lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal bagi peserta
didik, maka disampaikan saran sebagai berikut:
1. Untuk melaksanakan model pembelajaran Guided Discovery memerlukan persiapan yang

cukup matang, sehingga pendidik harus mampu menentukan atau memilih materi yang
benar-benar bisa diterapkan dengan model pembelajaran ini, sehingga pada proses
belajar mengajar diperoleh hasil yang optimal. Guru juga perlu menyiapkan media
pembelajaran yang mudah didapat dari lingkungan siswa, sehingga waktu pembelajaran
tidak ada yang terbuang (lebih efisien).

2. Pembelajaran dengan menggunakan kartu blok aljabar melalui model pembelajaran
Guided Discovery, baik untuk diterapkan di kelas karena disamping dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam pemahaman konsep matematika, siswa dapat berinteraksi
dengan teman-temannya untuk membantu pemahaman materi pelajaran dan suasana
dalam pembelajaran terlihat kreatif, inovatif dan menyenangkan.
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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN CONCEPT MAPPING
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR

Adi Sutjipto
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Dr. Yoso Wiyarno, M.Kes
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Drs. Rufi’i, ST, S.Si, M.Pd
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Abstrak: Tujuan penelitian ini sesuai rumusan masalah yaitu untuk mengkaji dan
menganalisis (1) perbedaan hasil belajar model pembelajaran concept mapping
pada mata pelajaran PKn (2) perbedaan hasil belajar siswa yang motivasi tinggi
dan motivasi rendah pada mata pelajaran PKn dan (3) interaksi antara model
pembelajaran dengan motivasi terhadap hasil belajar mata pelajaran PKn.
Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai sumbangan dan perluasan
wawasan tentang model pembelajaran maupun gaya belajar siswa kepada siswa,
guru, lembaga pendidikan, maupun peneliti lain. Penelitian ini dilakukan di SDN
Mlangi I dengan model Concept Mapping dan di SDN Compreng I dengan model
konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen,
dengan sampel 60 siswa dan menggunakan analisis komparasi, regresi, korelasi,
dan ANAVA dua jalur. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat perbedaan yang signifikan
Hasil belajar dengan menggunakan Model Pembelajaran Concept Mapping dan
Konvensional pada mata pelajaran PKn dengan membandingkan hasil perhitungan
f hitung 98,873 sedangkan tingkat signifikasi dengan tingkat kesalahan 0,000 dan
α = 0,05. (2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan Hasil belajar siswa, Hasil
perhitungan  f hitung =  0,819 sedangkan tingkat signifikan yang diperoleh dari
membandingkan hasil perhitungan sebesar 0,369 dan α = 0,05, dan (3) Tidak ada
interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi terhadap prestasi belajar mata
pelajaran dengan membandingkan hasil perhitungan  f hitung =  0,713 sedangkan
tingkat signifikan dengan tingkat kesalahan = 0,402. Lebih besar daripada α =
0,05. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian kiranya
penulisan menyarankan ada upaya pemanfaatan hasil penelitian atau
penggunaan pembelajaran model concept mapping untuk memperoleh hasil
belajar yang sebaik-baiknya.

Kata kunci : Pembelajaran Concept Mapping, Motivasi, Prestasi Belajar

Soekamto, dkk (dalam Nurulwati, 2000 : 10) mengemukakan maksud dari model
pembelajaran adalah : ” kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis
dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan
berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam
merencanakan aktivitas belajar mengajar.” Dengan demikian, aktivitas pembelajaran benar –
benar merupakan kegiatan bertujuan yang tertata secara sistematis. Hal ini sejalan dengan
apa yang dikemukakan oleh Eggen dan Kauchak bahwa model pembelajaran memberikan
kerangka dan arahan bagi guru untuk mengajar. Arends ( 1997 : 7 ) mengatakan, ”The term
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teaching model refers to a particular approach to instrution that includes its goal, syntax,
environment and managemen system. ”Istilah model pembelajaran mengarah pada suatu
pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan
sistem pengelolaannya.

Cliburn (dalam Muliasa 2003 : 22) mengatakan bahwa Concept mapping sebagai alat
bantu dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa mengingat jangka
panjang. Adapun yang dimaksud Concept mapping adalah ilustrasi grafis konkret yang
mengindikasikan bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep – konsep lain
pada kategori yang sama (Martin, 1994) agar pemahaman terhadap Concept mapping lebih
jelas, maka Dahar (1989) yang dikutip oleh Erman (2003), mengemukakan ciri-ciri Concept
mapping sebagai beriku :

a. Concept mapping atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan
konsep – konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang studi PKn,
IPS, IPA, PKn. Dengan menggunakan Concept mapping, siswa dapat melihat bidang studi
itu lebih jelas dan mempelajarai bidang studi itu lebih bernakna.

b. Suatu Concept mapping merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang studi, atau
suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang dapat memperlihatkan hubungan-
hubungan proposional antara konsep-konsep

c. Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti ada konsep yang lebih
inklusif daripada konsep-konsep yang lain

d. Bila dua atau lebih konsep digambarkan dibawah suatu konsep yang lebih inklusif,
terbentuklah suatu hierarki pada Concept mapping tersebut.
Berdasarkan ciri tersebut diatas, maka sebaiknya Concept mapping disusun secara
hierarki, artinya konsep yang lebih inklusif diletakkan pada puncak peta, makin ke bawah
konsep-konsep diurutkan menjadi konsep yang kurang inklusif. Dalam mata pelajaran
Concept mapping membuat informasi abstrak menjadi konkret dan sangat bermanfaat
meningkatkan ingatan suatu konsep pembelajaran, dan menunjukkan pada siswa bahwa
pemikiran itu mempunyai bentuk.

Pembuatan Concept mapping dilakukan dengan membuat suatu sajian visual atau
diagram tentang bagaimana ide-ide penting atau suatu topik tertentu dihubungkan satu sama
lain. George Posner dan Alan Rudnitsky, dalam Nur (2000a : 36) menulis, bahwa ”Concept
mapping mirip peta jalan, namun Concept mapping manartuh perhatian pada hubungan antar
ide-ide, bukan hubungan antar tempat”. Untuk  membuat suatu Concept mapping, siswa
dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan dengan suatu topik dan
menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola logis. Kadang-kadang Concept mapping
merupakan diagram hierarki, kadang-kadang Concept mapping itu memfokus pada hubungan
sebab akibat.

Menurut Nur (200b), Concept mapping ada empat macam, yaitu pohon jaringan
(Network Tree), rantai kejadian (events chain), Concept mapping siklus (cycle concept map),
dan Concept mapping laba-laba (spider concept map):

a. Pohon Jaringan

Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa kata yang lain
dituliskan pada garis-garis penghubung. Garis-garis pada Concept mapping menunjukkan
hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata yang ditulispada garis memberikan hubungan antara
konsep-konsep. Pada saat mengkonstruksi suatu pohon jaringan, tulislah topik itu dan
daftarlah konsep-konsep utama yang berkaitan dengan konsep itu. Periksalah daftar dan
mulai menempatkan ide-ide atau konsep-konsep dalam suatu susunan dari umum ke khusus.
Cabangkan konsep-konsep yang berkaitan itui dari konsep utama dan berikan hubungannya
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pada garis-garis itu. Pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut :
(a) menunjukkan sebab akibat, (b) suatu hierarki, (c) prosedur yang bercabang, dan (d) istilah
– istilah yang barkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan – hubungan.

Concept mapping model pohon jaringan

b. Rantai Kejadian (Events Chain)

Nur (200b) mengemukakan, bahwa Concept mapping rantai kejadian dapat digunakan
untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahab-
tahab dalam suatu proses. Dalam membuat rantai kejadian, pertama-tama temukan satu
kejadian yang mengawali rantai itu. Kejadian ini disebut kejadian awal. Kemudian, temukan
kejadian berikutnya dalam rantai itu dan lanjutkan sampai mencapai suatu hasil. Rantai
kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut : (a) memberikan tahab-
tahab dari suatu proses; (b) langkah-langkah dari suatu prosedur linier; dan (c) suatu urutan
kejadian.

Concept mapping model rantai kejadian

c. Concept mapping siklus (Cycle Concept Map)

Dalam Concept mapping siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu hasil
final. Kejadian terakhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian awal. Karena
tidak ada hasil dan kejadian akhir itu menghubungkan kembali ke kejadian awal, siklus itu
berulang dengan sendirinya. Concept mapping siklus cocok diterapkan untuk menunjukkan
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hubungan bagaimana suatu rantai kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok
hasil yang berulang-ulang (Nur: 2000b).

Contoh Concept mapping siklus dapat dilihat pada gambar dibawah ini yaitu tentang
siklus metamorfosis kupu - kupu.

Concept mapping siklus

d. Concept Mapping Laba-Laba (Spider Concept Map)

Concept mapping laba-laba dapat digunakan untuk curah penadapat. Melakukan
curah pendapat ide-ide berangkat dari statu ide central, sehingga dapat memperoleh
sejumlah besar ide yang bercampur aduk. Banyak dari ide-ide dan ini berkaitan dengan ide
central itu Namur Belum tentu jelas hubungannya satu sama lain. Concept mapping laba-laba
cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut : (a) tidak menurut hierarki, (b)
kategori yang tidak paralel; dan (c) hasil curah pendapat.

Contoh Concept mapping laba – laba dapat dilihat pada gambat berikut ini :

Concept mapping laba – laba

Hadari Nawawi (1991: 100) mengemukakan pengertian prestasi belajar adalah
keberhasilan murid dalam mempelajari materi pembelajaran di sekolah yang dinyatakan
dalam bentuk nilai/skor dari hasil tes mengenai sejumlah pelajaran tertentu. Sedangkan
Hasan Sadly (1997: 94) mengemukakan pengertian prestasi belajar adalah “Hasil yang dicapai
tenaga atau daya kerja seseorang dalam waktu tertentu”. Sedangkan AD. Marimba (1998:
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143) mengatakan prestasi adalah kemampuan seseorang atau kelompok yang secara langsung
dapat diukur. Moh. Ali menyatakan prestasi adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan,
dikerjakan, dan sebagainya (Ali, Moh., 1990:323). Seseorang dapat dikatakan berprestasi
apabila dapat menyelesaikan tugas dengan hasil maksimal, hal ini sejalan dengan pendapat
Sumartono (1991: 18) yang mengatakan prestasi belajar adalah suatu nilai yang menunjukan
hasil tertinggi yang pernah dicapai dalam belajar menurut kemampuan dalam mengerjakan
sesuatu pada saat tertentu. Dengan demikian pengertian prestasi belajar secara keseluruhan
adalah keberhasilan yang dilakukan dalam proses belajar, yang diwujudkan dengan angka-
angka atau nilai dalam raport setelah diadakan evaluasi atau penilaian terhadap usaha belajar
yang telah dilakukan di sekolah.

Menurut Rusmansyah (dalam Utami 2008:29) menguraikan beberapa langkah yang
harus diikuti untuk pelaksanaan pembelajaran Concept mapping yang benar adalah sebagai
berikut :

a. Memilih dan menentukan suatu bahan bacaan
b. Menentukan konsep-konsep yang relevan
c. Mengurutkan konsep-konsep dari yang paling umum ke yang paling khusus
d. Menyusun konsep-konsep itu di atas kertas
e. Memetakan konsep-konsep itu berdasarkan kriteria konsep yang paling umum di

puncak, konsep-konsep yang berada pada tingkatan abstraksi yang sama diletakkan
sejajar, konsep yang lebih khusus di bawah konsep yang lebih umum,

f. Menghubungkan konsep-konsep itu dengan kata penghubung untuk membentuk
proposisi dan garis penghubung.

g. Jika peta sudah selesai perhatikan kembali letak konsep-konsepnya dan kalau perlu
diperbaiki atau disusun kembali agar menjadi lebih baik dan berarti.

Rumusan definisi konsep yang dikemukakan di atas mengandung makna yang sama
yaitu konsep adalah suatu abstraksi fakta-fakta yang mengandung ciri-ciri atau atribut-atribut
yang umum dari kelompok obyek, kejadian-kejadian, ide-ide, kegiatan-kegiatan dan
hubungan-hubungan. Pelaksanaan pembelajaran concept mapping dapat dijabarkan dalam
langkah – langkah sebagai berikut.

Arends (1997 : 258), dalam Trianto (2009:160) membuat Concept mapping sebagai
berikut :

Langkah – Langkah Dalam Membuat Concept Mapping

Langkah 1 Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah
konsep. Contoh : organisasi

Langkah 2
Mengidentifikasi ide – ide atau konsep – konsep sekunder yang
menunjang ide utama. Contoh : Pengertian, macam – macam, fungsi,
unsur, syarat – syarat organisasi

Langkah 3 Tempat ide – ide utama ditengah atau dipuncak peta tersebut

Langkah 4 Kelompokkan ide – ide sekunder disekeliling ide utama yang secara visual
menunjukkan hubungan ide – ide sekunder dengan ide utama

Berdasarkan pendapat diatas, dapatlah dikemukakan langkah-langkah dalam membuat
Concept mapping sebagai berikut : (1) memilih suatu bahan bacaan; (2) menentukan konsep-
konsep yang relevan; (3) mengurutkan konsep-konsep dari yang inklusif ke yang kurang
inklusif; (4) menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep yang inklusif
diletakkan dibagian atas atau puncak peta lalu dihubungkan dengan kata pengubung misalnya
”terdiri atas”, ”menggunakan” dan lain- lain.
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Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan faktor–faktor yang mempengaruhi

prestasi belajar siswa secara umum adalah dari dalam diri siswa, yaitu kondisi fisiologis dan
psikologis seperti motivasi belajar, perhatian siswa, sikap dan kebiasaan belajar, intelegensi
dan lain-lain, dan faktor dari luar diri siswa, yaitu meliputi kondisi proses belajar mengajar,
lingkungan sekolah, dan lingkungan di luar sekolah. Masing-masing faktor tersebut memiliki
intensitas pengaruh yang berbeda pada setiap individu. Seringkali faktor dari dalam yang
berpengaruh lebih kuat, namun dapat pula yang sebaliknya faktor dari luar yang lebih kuat
pengaruhnya

METODE

Rancangan penelitian adalah eksperimen. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah siswa
kelas V di Kelompok SDN Gugus 1 di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban tahun pelajaran
2009/2010  sebanyak 209 siswa. Berdasarkan hal ini maka jumlah siswa yang diambil  sebagai
sampel ditetapkan sebanyak 60 siswa dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini

Populasi dan Sampel Penelitian

No
Populasi Sampel

Jenis Kelas Jumlah
Siswa Jenis Kelas Jumlah

Siswa

1 Gugus I V 144 SDN Mlangi I V 30

2 Gugus II V 95 SDN Compreng I V 30

Jumlah 209 Jumlah 60

Siswa Kelas V SDN Mlangi I merupakan  kelompok X1 yang menggunakan pembelajaran
model Concept Mapping. Jumlah  seluruhnya 30 siswa yang memiliki motivasi belajar yang
berbeda. Sedangkan siswa Kelas V SDN Compreng I merupakan  kelompok X2 yang
menggunakan pembelajaran konvensional.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan Data
Dalam teknik pengumpulan data ini digunakan :

Tes hasil belajar. Tes ini digunakan untuk pengukuran dan kemajuan hasil belajar yang dicapai
oleh murid dengan cara menggunakan Concept mapping. Dalam pengukuran variabel
instrumen yang digunakan adalah bentuk tes. Tes ini digunakan untuk mengukur perolehan
belajar. Tes yang digunakan adalah tes tertulis berbentuk objektif, pilihan ganda dengan
empat opsi jawaban yaitu a, b, c, d. Instrumen tes ini dibuat oleh guru yang berisi 25 butir
pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari kompetensi dasar dari materi
kebebasan berorganisasi. Tes ini dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan model Concept mapping maupun model problem solving dan akan digunakan
sebagai dasar untuk dianalisis.

ANALISA DATA

Penyajian data ini meliputi deskripsi distribusi skor prestasi belajar ,  uji prasyarat
hipotesis dan uji hipotesis. distribusi Skor Prestasi Belajar dengan Pembelajaran Model
concept mapping. Analisis data meliputi perbedaan prestasi belajar PKn siswa Kelas V SDN
Mlangi I dan SDN Compreng I yang pembelajarannya menggunakan model concept mapping
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dan model Konvensional, Maka bisa dikatakan data berasal dari populasi-populasi yang
mempunyai varians yang sama; atau sampel siswa SDN Mlangi I dan SDN Compreng I tersebut
diatas diambil dari populasi siswa SDN Mlangi I dan SDN Compreng I yang mempunyai varians
nilai prestasi awal yang sama, dalam arti varians populasi nilai prestasi awal siswa SDN Mlangi
I sama dengan  nilai prestasi awal siswa SDN Compreng I.

HASIL

Hasil perhitungan menunjukkan prestasi belajar pendidikan Kewarganegaraan dengan
concept mapping rata-rata sebesar 82,262, sedangkan prestasi belajar pendidikan
Kewarganegaraan dengan Konvensional  rata-rata sebesar 70,536. Dengan demikian dapat
dikatakan prestasi belajar pendidikan Kewarganegaraan dengan concept mapping dapat
menunjukkan prestasi belajar pendidikan Kewarganegaraan lebih tinggi daripada prestasi
belajar pendidikan Kewarganegaraan dengan prestasi belajar PKn model pembelajaran
Konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan,
kiranya penulisan dapat memberikan beberapa saran yang mengacu pada upaya pemanfaatan
hasil penelitian dalam hal penetapan atau penggunaan model pembelajaran khususnya
pembelajaran secara klasikal guna meningkatkan efisiensi penapaian tujuan.
1. Pembelajaran model concept mapping dengan menitikberatkan pada metode inkuiri

terbukti menyenangkan, aktif, dan partisipatif dalam pembelajaran PKn. Siswa  akan
menerima pembelajaran langsung sehingga mampu memahami konsep pembelajaran
PKn dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari- hari. Muara dari pengalaman ini
akan terjadi peningkatan prestasi belajar PKn. Maka disarankan kepada para guru
khususnya guru kelas di SD/MI untuk mengintegrasikan secara optimal pembelajaran
tersebut sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, aktif, partisipatif dan
sistematis

2. Pembelajaran model concept mapping dengan menitikberatkan pada metode inkuiri
sebagai alternatif dalam menentukan strategi pembelajaran dalam upaya meningkatkan
mutu prestasi belajar. Maka disarankan guru agar mengembangkan strategi
pembelajaran sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Pemerhati yang peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan diharapkan menerima
masukan tentang pembelajaran model concept mapping sebagai solusi meningkatkan
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn. Hal- hal yang bersifat positif dapat
dimanfaatkan untuk pembelajaran PKn  lebih lanjut.

4. Disarankan kepada peneliti lain hendaknya melakukan penelitian sejenis dengan populasi
yang lebih besar dan  melibatkan variabel yang lebih banyak, sehingga dapat diketahui
efektifitas serta representatif untuk pembelajaran model concept mapping dengan
menitikberatkan pada metode inkuiri.
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Abstract: The purposes of this research are to know: (1) The difference of effect
between the application of Quantum teaching approach and conventional
learning  toward the students’achievement on English. (2) The difference of
effect between students’ who have high self-confidence with those who have low
self-confidence toward the students’ achievements on English. (3) The effect
interaction  of the instruction approach (quantum and conventional)  and self-
confidence toward the students’ achievement on English. The research is an
experimental research. The population of the research is the students class VIII of
SMPN 1 and SMPN 2  Bandung. The technique of sampling is cluster random
sampling. The instruments used for collecting the data are the achievement test
and the questionnare of self convidence. The validities used are content and item
validities.  To test the item validity of the objective form used The Product
Moment correlation formula from Pearson and to test the reliability used
Spearman Brown formula. The reability of achievement test is (r11: 0.919).   To
test the validity of questionnare used the Product Moment correlation formula,
meanwhile to test the questionnare used the Alpha Cornbach formula. The
reliability of questionnare is (r11: 0.975). The technique of analysis applied is two
ways analysis of variance  at significance level 0.05. From the result of data
analysis is that: (1) There is the difference of effect between the application of
Quantum learning with conventional learning approach toward the
students’achievement on English and self-confidence toward the students’
achievement on English.

Keyword : Quantum teaching, self-confidence, student’s achievement

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia pendidikan
mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Penggunaan  teknologi modern
mulai merambah dan digunakan di beberapa sekolah, baik di pedesaan maupun di perkotaan.
Hal ini tentu saja menuntut adanya keahlian dan kreatifitas yang tinggi dari para pengelola
pendidikan maupun peserta didik.  Salah satu kebutuhan strategi yang harus dikembangkan
adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Bahasa merupakan unsur yang
sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan
gagasan, pikiran, pendapat dan perasaan, sehingga bahasa selalu di perlukan setiap saat.
Penguasan bahasa yang baik akan memungkinkan terciptanya komunikasi yang lancar,
sebaliknya penguasaan bahasa yang kurang baik dapat menyebabkan komunikasi tidak dapat
berjalan lancar bahkan dapat menimbulkan kegagalan dalam berkomunikasi.
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Basiran (1999) tujuan pembelajaran bahasa adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai
konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran,
daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Kesemuanya itu
dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Depdiknas (2006 )
bahwa  tujuan pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMP/MTs agar peserta didik
memiliki kemampuan sebagai berikut :Mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam
bentuk lisan dan tulis untuk mencapai tingkat literasi functional. Memiliki kesadaran tentang
hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam
masyarakat global. Mengembangkan pemahaman peserta didik tentang keterkaitan antara
bahasa dengan budaya. Degeng (1989) pembelajaran merupakan upaya membelajarkan
siswa. Kegiatan pengupayaan ini akan dapat mengakibatkan siswa dapat mempelajari sesuatu
dengan cara yang efektif dan efisien. Upaya-upaya  peningkatan mutu pendidikan dalam
bentuk workshop pengembangan kurikulum, pemilihan pendekatan dan model pembelajaran,
dan sebagainya. Namun demikian, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan yang sangat
berat dan sangat memprihatinkan. Beeby (1981) menerangkan bahwa pembinaan dan
peningkatan guru memang tepat sekali, karena adanya penemuan-penemuan di lapangan
berdasarkan penelitian bahwa terdapat keluhan tentang rendahnya mutu pendidikan. Hal ini
dibuktikan dengan hasil survai evaluasi pembelajaran di sekolah lanjutan dari 105 orang guru
menunjukkan bahwa empat perlima pembelajaran termasuk tidak memuaskan (Soedijarto,
1983) meskipun penarikan kesimpulan angka ini secara kuantitatif dapat diragukan namun
cukup memberikan indikasi tentang lemahnya mutu pembelajaran di lapangan. Pendekatan
quantum merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan adanya
penggubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar situasi belajar.
Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan
belajar siswa. Interaksi-interaksi antar masing-masing komponen pendidikan akan mengubah
kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi kesuksesan belajar yang bermanfaat bagi
dirinya Sejalan dengan itu guru diharapkan mempunyai kemampuan dan ketrampilan untuk
menumbuhkan sikap percaya diri siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris.

Untuk menumbuhkan sikap percaya diri siswa, guru dapat menyajikan pembelajaran
secara bervariasi misalnya dengan menggunakan media pembelajaran secara efektif.
Penerapan pendekatan pembelajaran secara efektif dapat digunakan sebagai salah satu
strategi pembelajaran yang bermanfaat untuk merangsang sikap percaya diri siswa dalam
mempelajari konsep bahasa Inggris. Sikap percaya diri berhubungan dengan kemampuan diri
dalam memberikan sumbangan bagi kesehatan mental. Sikap percaya diri merupakan persepsi
terhadap kelebihan dan keterbatasan diri sendiri. Seseorang yang memiliki tingkat
kepercayaan diri yang tinggi dapat mengenali kekurangan-kekurangannya dan berusaha untuk
memperbaiki kekurangan tersebut. Berangkat dari kondisi-kondisi tersebut akan ditelaah
mengenai ”Pengaruh Penerapan Pendekatan Pembelajaran Quantum dan Sikap Percaya Diri
Siswa  Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Inggris .

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini bertujuan:
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara penerapan pendekatan pembelajaran
quantum dengan pendekatan konvensional terhadap prestasi belajar bahasa Inggris,Untuk
mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris antara siswa yang memiliki
sikap percaya diri tinggi  dan siswa yang memiliki sikap percaya diri rendah, danUntuk
mengetahui apakah ada interaksi  antara pendekatan pembelajaran dan sikap percaya diri
terhadap prestasi belajar bahasa inggris.

Metode

Penelitian ini bersifat eksperimental, karena hasil penelitian ini akan menegaskan
bagaimana kedudukan hubungan kausal antara variabel-variabel akibat tentang  perbedaan
penerapan pendekatan quantum dan pendekatan konvensional terhadap prestasi belajar
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bahasa Inggris. Rancangan Penelitian menggunakan rancangan faktorial 2 x 2 dengan teknik
analisis varian (ANAVA) dua jalur.

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Menurut Sugiyono (1999) populasi adalah
kumpulan dari subyek penelitian yang datanya akan dianalisis. Populasi yang akan diteliti
adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Bandung dan SMP Negeri 2 Bandung , Kabupaten
Tulungagung. Menurut Sutrisno Hadi (1996) ”teknik sampling adalah cara atau teknik yang
digunakan untuk mengambil sampel. Adapun tujuan dari sampling adalah untuk memperoleh
sampling yang representatif, yaitu sampel yang mencerminkan populasi”. Cara pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling.

Instrumen Penelitian adalah Tes metode yang digunakan untuk pengumpulan data tentang
prestasi belajar bahasa Inggris adalah metode tes. Menurut Suharsimi arikunto (2004) tes
adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur
keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu
atau kelompok. Instrumen angkaet percaya diri berbentuk skala, karena skala merupakan
seperangkat nilai angka yang telah ditetapkan kepada tingkah laku untuk mengukur sikap
percaya diri siswa terhadap prestasi belajar bahasa Inggris. Penggunaan instrumen ini
menurut Ary, Lucy & Razavich (1982) bahwa skala adalah seperangkat nilai angka yang
ditetapkan pada subyek, obyek atau tingkah laku yang bertujuan mengukur sifat. Sikap
percaya diri siswa terhadap mata pelajaran bahasa Inggris merupakan skor yang diperoleh
siswa setelah menjawab angket percaya diri mata pelajaran bahasa Inggris yang berbentuk
skala dengan rentangan angka 1 sampai 4. Kisi-kisi berjumlah 40. Untuk membuat angket
sikap percaya diri diperlukan kisi-kisi terlebih dahulu. Setelah menyusun instrumen
selanjutnya dilakukan uji coba (try out). Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah
instrumen atau alat ukur yang telah disusun benar-benar merupakan instrumen yang baik dan
memadai, baik dan buruknya instrumen akan berpengaruh terhadap data yang akan diperoleh
sehingga sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Data yang diperoleh dari hasil uji coba
instrumen itu kemudian dianalisis untuk mengetahui daya pembeda, taraf kesukaran, tingkat
validitas dan reliabilitas instrumen yang telah disusun.

HASIL

Data yang digunakan dalam analisis hasil penelitian ini berupa nilai yang dicapai
siswa/prestasi belajar. Data prestasi belajar diperoleh dari hasil tes prestasi belajar mata
pelajaran bahasa Inggris dengan menerapkan pendekatan pembelajaran quantum dan
konvensional.Pengujian Prasyarat Analisis Analisis yang akan digunakan adalah teknik analisis
variansi. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan teknik analisis varians
adalah data hasil belajar harus berdistribusi normal dan berasal dari populasi yang homogen.
Dengan demikian perlu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu sebelum
melakukan analisis variansi. Namun sebelum melakukan uji normalitas dan uji homogenitas
perlu dilakukan uji kesetaraan rata-rata untuk mengetahui bahwa tidak terdapat rerata mean
antar kelompok populasi pada Pendekatan pembelajaran.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan memenuhi
berasal dari distribusi normal. Pada kelompok penggunaan pendekatan pembelajaran, nilai F
hitung  11,116 (lebih besar dari Ftabel (1;130) =3,93) hal ini menunjukan bahwa rata-rata hasil
belajar siswa antara kelompok pendekatan pembelajaran Quantum berbeda secara signifikan
dengan kelompok pendekatan pembelajaran  Konvensional. Dengan besarnya perbedaan rata-
rata sebesar 0,878. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pendekatan
pembelajaran terhadap hasil belajar Bahasa Inggris dari kelompok Quantum lebih baik
dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan pendekatan pembelajaran  Konvensional.
Dengan demikian hipotesis 1 terbukti.
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Pada kelompok sikap percaya diri, nilai F hitung  69,916 (lebih besar dari Ftabel (1;130)

=3,93)  hal ini menunjukan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang memiliki sikap percaya diri
tinggi berbeda secara signifikan dengan kelompok yang memiliki sikap percaya diri rendah.
Dengan besarnya perbedaan rata-rata sebesar 1,548. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan pengaruh sikap percaya diri terhadap hasil belajar Bahasa Inggris dari kelompok
yang memiliki sikap percaya diri tinggi lebih baik dibandingkan dari kelompok yang memiliki
sikap percaya diri rendah. Pada interaksi antara kelompok pendekatan pembelajaran dan
kelompok sikap percaya diri, nilai F hitung  13,283 (lebih besar dari Ftabel (1;130) = 3,92)  hal ini
menunjukan bahwa terdapat interaksi kedua kelompok yang berpengaruh terhadap rata-rata
hasil belajar.

Uji Komparasi Ganda (Uji Lanjut Anava)
Uji Lanjut Anava (Komparasi Ganda) adalah tindak lanjut dari analisis varian.

Tujuannya untuk melakukan pelacakan terhadap perbedaan rerata setiap pasang kolom, baris
dan setiap pasang sel. Pendekatan pembelajaran  komparasi ganda yang dipakai dalam
penelitian ini adalah Pendekatan pembelajaran Scheffe. Ho pada pengujian ini menyatakan
bahwa rerata pada setiap pasang kolom, baris dan setiap pasang sel tidak berbeda secara
signifikan. Dari hasil perhitungan yang  dilakukan pada uji komparasi ganda tersebut
ditampilkan pada Tabel di bawah ini

Rangkuman Keputusan Uji Komparasi Ganda

Komparasi Statistik Uji
(Sig.)

Perbedaan
nilai rata-rata Kesimpulan

Pendekatan pembelajaran Quantum -Sikap
percaya diri Tinggi dengan Pendekatan
pembelajaran Quantum – Sikap percaya diri
Rendah

0,000 1,37946 Berbeda
signifikan

Pendekatan pembelajaran Quantum –Sikap
percaya diri Tinggi dengan Pendekatan
pembelajaran  Konvensional – Sikap percaya
diri Tinggi

0,052 0,49086 Tidak Berbeda
signifikan

Pendekatan pembelajaran Quantum –Sikap
percaya diri Tinggi dengan Pendekatan
pembelajaran  Konvensional – Sikap percaya
diri Rendah

0,000 1,97329 Berbeda
signifikan

Pendekatan pembelajaran Quantum –Sikap
percaya diri Rendah dengan Pendekatan
pembelajaran  Konvensional – Sikap percaya
diri Tinggi

0,025 -0,83860 Berbeda
signifikan

Pendekatan pembelajaran Quantum –Sikap
percaya diri Rendah dengan Pendekatan
pembelajaran  Konvensional – Sikap percaya
diri Rendah

0,233 0,59382 Tidak Berbeda
signifikan

Pendekatan pembelajaran  Konvensional–
Sikap percaya diri Tinggi dengan Pendekatan
pembelajaran  Konvensional – Sikap percaya
diri Rendah

0,000 1,43342 Berbeda
signifikan

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa: Prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan
Pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar
rendah tidak berbeda nyata dengan prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan
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pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar rendah. Belajar
Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki
sikap percaya diri tinggi berbeda nyata dengan prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan
Pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri rendah.
Dengan perbedan sebesar 1,37946. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa
menggunakan pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri
tinggi lebih baik dibandingkan prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan
pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri rendah.

Prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran Quantum
dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar tinggi tidak  berbeda nyata dengan prestasi
belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran  Konvensional dari siswa yang
memiliki sikap percaya diri tinggi, dengan perbedan sebesar 0,54086. Meskipun Prestasi
belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa yang
memiliki sikap percaya diri tinggi lebih baik dibandingkan prestasi belajar Bahasa Inggris
menggunakan Pendekatan pembelajaran  Konvensional dari siswa yang memiliki sikap percaya
diri tinggi. Prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran Quantum
dari siswa yang memiliki sikap percaya diri tinggi berbeda nyata dengan prestasi belajar
Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran  Konvensional dari siswa yang
memiliki sikap percaya diri rendah. Dengan perbedan sebesar 1,96429. Hal ini menunjukkan
bahwa prestasi belajar siswa menggunakan pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa
yang memiliki sikap percaya diri tinggi lebih baik dibandingkan prestasi belajar Bahasa Inggris
menggunakan Pendekatan pembelajaran  Konvensional dari siswa yang memiliki sikap percaya
diri belajar rendah. Prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran
Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar rendah berbeda nyata dengan
prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran  Konvensional dari
siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar tinggi. Dengan perbedan sebesar -0,83860. Hal
ini menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa menggunakan Pendekatan pembelajaran
Konvensional dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar tinggi lebih baik dibandingkan
prestasi belajar Bahasa Inggris dengan pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa yang
memiliki sikap percaya diri rendah lebih baik. Prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan
Pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar
rendah tidak berbeda nyata dengan prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan
pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar rendah. Meskipun
Prestasi belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa
yang memiliki sikap percaya diri belajar rendah lebih tinggi dibandingkan prestasi belajar
Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran  Konvensional dari siswa yang
memiliki sikap percaya diri belajar rendah, dengan perbedan sebesar 0,58482. Prestasi belajar
Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran  Konvensional dari siswa yang
memiliki sikap percaya diri tinggi berbeda nyata dengan prestasi belajar Bahasa Inggris dengan
menggunakan Pendekatan pembelajaran  Konvensional dari siswa yang memiliki sikap percaya
diri belajar rendah. Dengan perbedan sebesar 1,42342. Hal ini menunjukkan bahwa prestasi
belajar siswa menggunakan Pendekatan pembelajaran  Konvensional dari siswa yang memiliki
sikap percaya diri belajar tinggi dibandingkan prestasi belajar Bahasa Inggris dengan
pendekatan pembelajaran  Konvensional  dari siswa yang memiliki sikap percaya diri rendah
lebih baik.

Dari hasil pengujian hipotesis di atas, dapat dikemukakan pembahasan mengenai hasil
penelitian yang dilakukan berdasarkan interprestasi data hasil tes prestasi belajar Bahasa
Inggris sebagai berikut:

Hasil pengujian dengan uji Anava diperoleh bahwa terdapat perbedaan prestasi
belajar Bahasa Inggris dengan pendekatan pembelajaran Quantum dan penggunaan
pendekatan pembelajaran  Konvensional, dimana nilai rata – rata prestasi belajar dengan
pendekatan pembelajaran Quantum lebih besar dibanding dengan penggunaan pendekatan
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pembelajaran  Konvensional. Pada pengujian pengaruh, ditemukan terdapat perbedaan
pengaruh yang signifikan antara penerapan pendekatan pembelajaran Quantum dengan
pendekatan konvensional terhadap prestasi belajar bahasa Inggris. Dengan demikian hipotesis
I terbukti. Menurut Basiran (1999:37) tujuan pembelajaran bahasa adalah keterampilan
komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah
daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa.
Kesemuanya itu dikelompokkan menjadi kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Martin
(1975:84) juga menyatakan bahwa peran pengajar erat hubungannya dengan keberhasilan
pebelajar, terutama berkenaan dengan kemampuan pengajar dalam menetapkan strategi
pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya ada keinginan
untuk belajar. Belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada disekitarnya
individu dengan cara melihat, mengamati dan memaharni sesuatu. Huhungan antara guru
dengan siswa di dalam kelas membawa implikasi terhadap kadar hasil belajar yung dicapai
oleh siswa. Hasil belajar tersebut sebagai akibat hubungan guru siswa dalam
mengembangkan dirirnya secara bebas,; pembentukan memori (ingatan) pada siswa, dan
pembentukan pemahaman pada. siswa. Hasil belajar adalah hasil dari suatu proses belajar
yang dilakukan seseorang. Dalam pengertim ini hasil yang diperoleh adalah hasil kegiatan
dalam belajar siswa dalam bentuk pengetahuan sebagai akibat dari perlakuan dalam
pembelajaran yang, dilakukan oleh pengajar (guru). Seperti yang dikemukakan oleh sudjana
(1989:45) memberikan :pengertian, hasil belajar adalah proses verbal dari fakta ataupun
proses tingkah laku secara fisik yang berupa memori atau ingatan juga menambahkan hasil
belajar adalah proses hubungan guru-siswa di dalam kelas yang membawa implikasi
terhadap pengembangan diri siswa secara jelas, pembentukan memori (ingatan) pada siswa
dan pembentukan pemahaman pada siswa.

Hasil uji hipotesa II. Hasil pengujian dengan uji Anava diperoleh bahwa terdapat
perbedaan hasil belajar Bahasa Inggris pada siswa dengan sikap percaya diri tinggi terhadap
siswa dengan sikap percaya diri rendah, dimana nilai rata – rata hasil belajar siswa yang
memiliki sikap percaya diri tinggi lebih baik dari siswa yang memiliki sikap percaya diri rendah.
Pada pengujian pengaruh, ditemukan terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara
siswa yang memiliki sikap percaya diri tinggi dengan siswa yang memiliki sikap percaya diri
rendah terhadap prestasi belajar bahasa Inggris. Dengan demikian hipotesis II terbukti.

Menurut Moisi, Dominique (2006:1) berpendapat bahwa sikap percaya diri adalah
keadaan pemikiran seseorang yang dihadirkan melalui perbuatan. Seseorang dapat lebih
percaya diri apabila ia memililki tujuan dalam hidupnya. Hasil penelitian ini juga tidak
bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Danisih (2003:134) yang
menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Inggris antara siswa yang
memiliki motivasi belajar tinggi dan rendah.Motivasi belajar yaitu suatu tenaga atau faktor
yangf terdapat dalam diri manusia (psikologis) yang menimbulkan, mengarahklan dan
mengorganisasikan kegiatan belajar. Motivasi berfungsi sebagai pedoman atau penggerak
adanya suatu perbuataan, sebagai pengarah perbuatan untuk mencapai tujuan, sebagai
pengaturan perbuatan yang dilakukan meliputi intensitas dan prioritasnya sesuai dengan
kebutuhannya.

Hasil uji hipotesa III. Hasil pengujian interaksi pengaruh ditemukan terdapat interaksi
pengaruh yang signifikan antara penerapan pendekatan pembelajaran  dan sikap percaya diri
siswa terhadap prestasi hasil belajar bahasa Inggris. Dengan demikian hipotesis III terbukti.
Dari uji lanjut Anava ditemukan bahwa hasil belajar Bahasa Inggris menggunakan pendekatan
pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar tinggi lebih baik
dibandingkan hasil belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran Quantum
dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar rendah. Hasil belajar Bahasa Inggris
menggunakan Pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri
belajar tinggi sama dengan hasil belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan
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pembelajaran  Konvensional dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar tinggi. Hasil
belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa yang
memiliki sikap percaya diri belajar tinggi  lebih baik dibandingkan hasil belajar Bahasa Inggris
menggunakan Pendekatan pembelajaran  Konvensional dari siswa yang memiliki sikap percaya
diri belajar rendah. Hasil belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran
Konvensional dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar tinggi lebih baik dibandingkan
hasil belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa
yang memiliki sikap percaya diri belajar rendah. Hasil belajar Bahasa Inggrismenggunakan
Pendekatan pembelajaran Quantum dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar rendah
sama dengan hasil belajar Bahasa Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran
Konvensional dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar rendah. Hasil belajar Bahasa
Inggris menggunakan Pendekatan pembelajaran Konvensional dari siswa yang memiliki sikap
percaya diri tinggi lebih baik dari hasil belajar Bahasa Inggris dengan menggunakan
Pendekatan pembelajaran Konvensional dari siswa yang memiliki sikap percaya diri belajar
rendah. Dari pengujian besarnnya pengaruh antara pendekatan pembelajaran  dan sikap
percaya diri ditemukan bahwa pengaruh sikap percaya diri lebih besar dibandingkan pengaruh
penggunaan pendekatan pembelajaran  terhadap prestasi belajar. Faktor  penggunaan
pendekatan pembelajaran  dan sikap percaya diri mampu menjelaskan hasil belajar siswa
sebesar 45,2 %, sedangkan  54,8 %  dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimodelkan dalam
penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan
penerapan pendekatan Quantum pada siswa SMP Negeri di Kecamatan Bandung sebagai
berikut: Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan pendekatan pembelajaran
quantum dengan pendekatan konvensional terhadap prestasi belajar bahasa Inggris.
Pendekatan pembelajaran Quantum memberikan pengaruh lebih baik terhadap pencapaian
prestasi belajar bahasa Inggris dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Terdapat
perbedaan yang signifikan antara siswa yang memiliki sikap percaya diri tinggi dengan siswa
yang memiliki sikap percaya diri rendah terhadap prestasi belajar bahasa Inggris. Siswa yang
memiliki sikap percaya diri tinggi memperoleh prestasi belajar bahasa Inggris yang lebih baik
jika dibandingkan dengan siswa yang memiliki rasa percaya diri rendah. Terdapat interaksi
yang signifikan antara penerapan pendekatan pembelajaran (Quantum dan konvensional) dan
sikap percaya diri siswa terhadap prestasi belajar bahasa Inggris.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA KRITIS CERPEN DENGAN
STRATEGI SQ4R DAN JIGSAW PADA SISWA SEKOLAH DASAR

KELAS V

Atoillah
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Drs. Triman Juniarso, M.Pd.
UNIPA Surabaya

Abstrak: Strategi SQ4R dan Jigsaw ini digunakan karena dari hasil observasi di
kelas V SDN Tamanan 03 dan SDN Kemirian 01 Kecamatan Tamanan Kabupaten
Bondowoso,  kemampuan membaca kritis cerpen masih rendah. Penelitian ini
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam dua siklus. Instrumen
penelitian meliputi: catatan lapangan, pedoman observasi, tape recorder,
dokumen hasil pekerjaan siswa berupa: LKS dan hasil karya siswa. Analisis data
dilaksanakan berdasarkan analisis data model mengalir. Uji keabsahan data
dilakukan dengan trianggulasi metode dan pengecekan teman sejawat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan membaca kritis cerpen
dengan strategi SQ4R dan Jigsaw terbukti dapat meningkatkan kemampuan
membaca kritis cerpen, baik dari segi proses maupun hasil. Pada tahap
menyelidiki dan bertanya, peningkatan dari segi proses tampak pada aktifitas
membangkitkan skemata siswa melalui lagu yang dihubungkan dengan cerpen,
menyelidiki cerpen, menyusun pertanyaan yang mengarah pada cerpen,
mencatat temuan-temuan dalam diskusi model jigsaw, menyimpulkan temuan
dalam diskusi kelompok ahli, melaporkan, dan menanggapi hasil kelompok
belajar. Peningkatan kemampuan pada tahap menyelidiki dan bertanya dari segi
hasil tercermin dari hasil kerja kelompok untuk mengidentifikasi tokoh, latar, dan
peristiwa. Sedangkan untuk tahap membaca dari segi proses, aktivitas membaca
meningkat untuk menemukan jawaban-jawaban yang dibuat sendiri oleh
kelompok ahli yang mengarah pada cerpen, tokoh setting,dan alur. Selanjutnya
pada tahap mencatat hal-hal penting dari segi proses, aktivitas siswa dalam
kelompok ahli juga meningkat, hal ini tercermin dari keantusiasan, kerjasama,
dan partisipasi siswa. Dari segi hasil diskusi jigsaw, siswa membuat jaring-jaring
cerita dan mengembangkan jaring-jaring cerita menjadi cerpen, cerita berantai
dan atau puisi. Dan pada tahap terakhir SQ4R yaitu meninjau kembali, siswa telah
dapat menyimpulkan isi cerpen yang telah dianalisisnya.

Kata Kunci: membaca kritis cerpen, strategi SQ4R, Jigsaw.

Pendahuluan
Belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan
Bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran tersebut disajikan secara
terpadu dalam komponen kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Salah satu komponen
tersebut dapat disajikan sebagai fokus pembelajaran. Pembelajaran bahasa selain untuk
meningkatkan keterampilan berbahasa, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis
dan bernalar, serta kemampuan memperluas wawasan. Pembelajaran bahasa mencakup
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aspek mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan apresiasi sastra. Kelima aspek
tersebut disajikan secara terpadu dalam porsi yang seimbang. Artinya  pembelajaran apresiasi
sastra tidak diajarkan secara terpisah, tetapi terpadu dengan aspek membaca, menulis, dan
menyimak.

Membaca merupakan aktivitas yang tidak bisa lepas dari menyimak, berbicara, dan
menulis. Untuk memperoleh pemahaman yang akurat, pembaca menyimak bahan yang
dibaca sambil mencatat perolehannya. Setelah itu, pembaca mengkomunikasikan hasil
bacaannya secara lisan. Dengan demikian membaca merupakan keterampilan berbahasa yang
saling berkaitan. Selanjutnya Syafii (1993:25) mengatakan bahwa keterampilan membaca
tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat akademik saja tetapi juga dibutuhkan oleh siapa saja
yang memerlukan informasi dari media cetak. Dengan demikian membaca telah menjadi
kebutuhan dan bagian dari gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini didasarkan
pada semakin banyaknya orang yang merasakan manfaat dari keterampilan membaca.

Membaca merupakan suatu proses, yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca
untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media tulis (Tarigan,2000).
Perolehan pesan itu merupakan kegiatan yang menuntut keaktifan pembaca. Di dalam diri
pembaca ada aktivitas berpikir. Dalam proses berpikir inilah pembaca memerlukan
kemampuan dalam mengelola bahan bacaan secara kritis untuk menentukan keseluruhan
makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersiratnya, melalui tahap
mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. Dengan pemahaman ini, siswa
diharapkan terampil memprediksi isi teks bacaan dengan melihat judul, menilai kesesuaian
judul dengan isi bacaan, menilai keutuhan gagasan, menemukan tujuan pengarang, menyusun
ikhtisar, dan membuat simpulan (Nurhadi, 1996). Sejalan dengan itu, Saksomo Dwi
mengatakan bahwa membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara
bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dengan tujuan untuk
menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna baris-baris bacaan, makna
antarbaris, dan makna di balik baris. Kegiatan membaca kritis yang dapat dilakukan antara
lain: menemukan informasi faktual, menemukan unsur urutan, unsur perbandingan, unsur
sebab akibat yang tersirat, membuat kesimpulan, menemukan tujuan pengarang,
membedakan opini dan fakta, menilai keutuhan antargagasan, menilai keruntutan gagasan,
membuat kerangka bahan bacaan, baik makna baris-baris bacaan, makna antarbaris, dan
makna di balik baris.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa membaca kritis tidak harus dilatihkan
seluruhnya sekaligus, tetapi bertahap sesuai dengan penekanan pelatihan serta sesuai dengan
usia dan kemampuan siswa.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan siswa untuk pembelajaran membaca kritis cerpen dengan menggunakan strategi
SQ4R dan diskusi kelompok. Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran jika guru
tersebut mau melihat kembali pembelajaran yang telah diberikan kepada siswanya. Menurut
Hopkins (dalam Wiriatmaja, 2005:11) dikatakan bahwa penelitian tindakan kelas adalah
penelitian yang mengkombinasikan prosedur penelitian dengan tindakan substantif, suatu
tindakan yang dilakukan dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha seseorang untuk memahami
apa yang sedang terjadi, sambil terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan perubahan.
Sedangkan Kemmis (dalam Wiriatmaja, 2005:12) menjelaskan bahwa penelitian tindakan
adalah sebuah bentuk inkuiri reflektif yang dilakukan secara kemitraan mengenai situasi sosial
tertentu (termasuk pendidikan) untuk meningkatkan rasionalitas dan keadilan dari: (a)
kegiatan praktik sosial atau pendidikan mereka; (b) pemahaman mereka mengenai kegiatan-
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kegiatan praktik pendidikan ini, dan (c) situasi yang memungkinkan terlaksananya kegiatan
praktik ini.

Penelitian ini diawali dengan mengadakan studi awal dan pencarian fakta, kemudian
secara bersiklus (1) menyusun rencana tindakan, (2) melaksanakan  tindakan, (3)
pengamatan/pemantauan, dan (4) refleksi. Dalam penelitian ini, peneliti memulai dari fase
studi pendahuluan sebagai dasar untuk mencari fakta-fakta pembelajaran membaca kritis
cerpen untuk merumuskan tema penelitian, kemudian secara bersiklus melaksanakan
langkah-langkah berikutnya, yakni: (1) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
(2) melaksanakan tindakan, (3) melakukan pengamatan/pemantauan, dan (4) melakukan
refleksi. Setelah kegiatan itu diikuti dengan siklus berikutnya apabila pada siklus pertama
mengalami kegagalan.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri
Tamanan 03 dengan jumlah 40 siswa dan kelas V SD Negeri Kemirian 01. Penentuan Dipilihnya
kelas V di dua Sekolah tersebut dikarenakan kelas tersebut memiliki kemampuan yang
heterogen.

Teknik Pengumpulan Data
Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah lembar observasi kelas. Menurut Wiriaatmaja
(2005:106)  ada tiga fase esensial dalam mengobservasi kelas adalah pertemuan perencanaan,
observasi kelas, dan diskusi balikan.  Pengamatan (Moleong, 2006:180)  dilaksanakan dalam
setiap siklus pada saat pelaksanaan pembelajaran membaca kritis cerpen dengan strategi
SQ4R dan Jigsaw berlangsung. Aspek-aspek yang dinilai berupa butir-butir pernyataan sebagai
sasaran pengamatan dengan memberikan tanda cek (V) sesuai dengan kenyataan yang
sebenarnya. Catatan lapangan merupakan deskripsi proses pembelajaran mulai cara guru
membuka pelajaran, melaksanakan inti pembelajaran membaca kritis cerpen dengan strategi
SQ4R dan Jigsaw, menutup pelajaran, dan refleksi peneliti terhadap pelaksanaan tindakan
pembelajaran. Sebagaimana dikatakan oleh Moleong  (2006:181) bahwa sumber informasi
yang paling penting adalah catatan lapangan (field notes)  yang dibuat oleh peneliti/ mitra
peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi. Berbagaiaa aspek pembelajaran di kelas,
suasana kelas, pengelolaan kelas, hubungan interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa
dengan siswa, dan lain-lain.
Analisis dokumen dilakukan untuk memeriksa: (1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
mulai pemilihan kompetensi dasar, merumuskan indikator, memilih materi, menentukan
strategi pembelajaran, memilih media pembelajaran yang digunakan sehingga mampu
menggugah pembelajaran membaca kritis cerpen, (2) instrumen penilaian yang digunakan,
yang disusun peneliti dan guru selaku kolabor untuk menilai kemampuan membaca kritis
cerpen, dan (3) hasil diskusi kelompok yang berisi berbagai pertanyaan, tanggapan, dan
jawaban siswa.  Hasil karya yang didokumenkan adalah (1) hasil menyelidiki; (2) hasil
membuat pertanyaan yang mengarah pada cerpen; (3) hasil membaca secara keseluruhan
cerpen; (4) hasil mencatat hal-hal penting dari cerpen; (5) hasil menceritakan cerpen dengan
kata-kata sendiri; dan (6) hasil meninjau kembali cerpen selama dua siklus tindakan penelitian.
Kuisioner dilaksanakan pada siswa  untuk mengetahui secara cepat dalam pembelajaran
membaca kritis cerpen dan untuk melengkapi temuan data, observasi, dan catatan lapangan.

Analisis Data
Kegiatan diawali dengan tahap pengumpulan data dengan peneliti sebagai instrumen utama
dan dibantu dengan instrumen penunjang berupa format observasi, format catatan lapangan,
format LKS, format hasil kompetensi, kamera foto, dan format kuesioner. Dalam analisis data
model mengalir terhadap analisis data sudah dilakukan sejak pengumpulan data. Hal ini
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terbukti sejak penggunaan catatan lapangan (terutama refleksi). Setelah menelaah dan
meneliti keseluruhan data yang terkumpul secara teliti dan komprehensif yang berkaitan
dengan pembelajaran membaca kritis cerpen dengan strategi SQ4R dan Jigsaw. Data tersebut
direduksi berdasarkan masalah yang diteliti. Reduksi data meliputi pengkategorian dan
pengklasifikasian. Semua data yang terkumpul diseleksi dan dikelompokkan sesuai fokus. Data
yang telah dipisah-pisahkan tersebut kemudian diseleksi mana yang relevan dan mana yang
tidak relevan. Data yang relevan sesuai dengan pembelajaran membaca kritis cerpen dengan
strategi SQ4R dan Jigsaw, sedangkan data yang tidak relevan dibuang. Data yang berupa kata-
kata, tindakan, dan hasil membaca kritis cerpen siswa dideskripsikan, dipilah-pilah
berdasarkan fokus, prosedur pembentukan kemampuan membaca kritis cerpen yang telah
ditetapkan.

Tahap terakhir analisis data adalah proses penyimpulan (verifikasi). Penyimpulan
adalah proses pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisasi tersebut dan
dalam bentuk pernyataan kalimat dan atau fomula yang luas. (Harsiati, 1999:15). Dalam
proses penyimpulan ini, data didiskusikan dengan guru, dimaknai, dan digunakan sebagai
dasar untuk melaksanakan tindakan pada siklus berikutnya. Data yang sudah lengkap
ditafsirkan dan disimpulkan berdasarkan rambu-rambu analisis proses dan hasil peningkatan
kemampuan pembelajaran membaca kritis cerpen dan digunakan untuk menelaah kemajuan
yang telah dicapai siswa.

HASIL PENELITIAN

Hasil tindakan dan refleksi yang telah dideskripsikan tentang penggunaan strategi
SQ4R dan Jigsaw yakni meliputi (1) tahap menyelidiki, (2)  tahap  bertanya, (3) tahap
membaca, (4) tahap mencatat hal-hal penting, (5) tahap menceritakan, (6) tahap meninjau
kembali, (7) rekapitulasi persentase peningkatan hasil pembelajaran membaca kritis cerpen.
Tahap menyelidiki merupakan tahap awal yang sangat penting untuk memasuki pembelajaran
membaca kritis cerpen. Kegiatan pada tahap ini bertujuan untuk membantu siswa agar
memperoleh gambaran awal tentang cerpen yang akan dibaca. Melalui kegiatan tersebut,
siswa mempunyai kesiapan untuk dapat memahami dan memberikan penilaian terhadap
cerpen. Lebih lanjut, siswa dapat merefleksikan cerpen yang telah dibaca. Hal ini sejalan
dengan pendapat Eanes (1997:81) yang menyatakan bahwa kegiatan mensurvei (menyelidiki)
bacaan dapat membantu siswa membangkitkan skemata siswa dan dapat menilai latar
belakang mereka. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi siswa yang akan melakukan kegiatan
membaca sehingga siswa dapat dengan bebas memahami dan menilai teks bacaan.

Kegiatan pembelajaran tahap kedua adalah menyusun pertanyaan yang mengarah pada
cerpen dengan  berpedoman pada konsep  5W + 1H. Semua pertanyaan yang diungkapkan
siswa ditulis di papan tulis. Dari hasil pengamatan, rumusan  pertanyaan-pertanyaan yang
dibuat siswa banyak yang belum layak dijawab. Siswa cenderung membuat pertanyaan yang
sangat sederhana, kurang berkualitas,  dan jawabannya ada yang tidak bisa ditemukan dalam
teks cerpen. Sebagai analisis, siswa menuliskan pertanyaan yang sudah diseleksi ke lembar
kerja masing-masing kelompok.

Tahap membaca merupakan tahap yang ketiga dalam langkah strategi SQ4R. Pada kegiatan
membuka skemata, guru mengaktifkan siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui tanya
jawab tentang cerpen. Pada tahap ini siswa sudah mulai memahami maksud cerpen. Karena
siswa sudah tiga kali membaca cerpen. Di samping itu, siswa mempunyai skemata baru
tentang teknik memahami tokoh, setting, dan alur cerpen. Hal ini sejalan dengan pernyataan
Burn (1996:302), bahwa orang yang mendengar dan membaca cerita dalam hal ini cerpen,
akan berkembang skemata ceritanya. Perkembangan itu membantu mengorganisasikan
informasi dalam cerita dan merefleksikannya dalam cerita yang akan ditulis.
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Tahap mencatat hal hal penting, kegiatan diawali dengan kegiatan menyampaikan indicator

hasil belajar dan kegiatan membuka skemata siswa.  Di sini guru dan siswa tampak antusias
dalam proses belajar mengajar. Kegiatan diisi dengan bertanya jawab. Guru pun menjelaskan
konsep tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah cerpen dan menerangkan cara-cara
membuat cerita pendek, cerita berantai, atau puisi.

Tahap menceritakan diisi dengan rangkaian kegiatan pembuka pembelajaran membaca kritis
cerpen, guru melanjutkan pembelajaran dengan bertanya jawab untuk membuka skemata
siswa tentang tema cerpen dan jaring-jaring cerita yang sudah dikembangkan oleh masing-
masing kelompok sesuai dengan kesepakatan.

Kegiatan pemahaman konsep tentang teknik/cara menceritakan kembali isi cerpen juga masih
diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar siswa mengetahui aspek-aspek apa saja yang akan
termasuk dalam penilaian penampilan mereka sebagai rangkaian pembelajaran  membaca
kritis cerpen  yang berjudul “Harga Diri”.

Tahap meninjau kembali kegiatan pembelajaran membaca kritis cerpen dengan strategi SQ4R
dan Jigsaw merupakan  tahap terakhir dari Jigsaw. Pada tahap ini siswa diajak mereview
kembali cerpen yang sudah dibaca dengan cara menyimpulkan isi cerpen dan mengomentari
cerpen sesuai dengan pendapat dan bahasa mereka sendiri dalam bentuk tulis.

Penyimpulan isi cerpen diharapkan mengarah pada tokoh, penokohan, setting, alur, tema, dan
nilai-nilai yang diungkapkan dalam cerpen. Unsur-unsur instrinsik tersebut yang perlu
diungkapkan kembali oleh siswa dalam sebuah paragraf yang kohesif. Dengan kata lain, siswa
mereview seluruh hasil pembelajaran membaca kritis cerpen mulai tahap menyelidiki,
bertanya, membaca, mencatat hal-hal penting, sampai menceritakan.

Dari hasil penilaian tahap meninjau kembali di atas dapat dijelaskan bahwa hanya
beberapa kelompok siswa yang sudah mampu menuliskan isi cerpen dengan bahasa yang
menarik. Sedangkan sebagian  kelompok siswa masih belum berhasil menuliskan isi  cerpen
dengan baik. Namun, secara keseluruhan kemampuan siswa dalam mereview isi cerpen sudah
termasuk kualifikasi “Baik” pada siklus I. Sedangkan pada siklus II kemampuan mereview isi
cerpen sudah meningkat menjadi kualifikasi “Sangat Baik”. Berikut ini ditampilkan grafik
perolehan hasil analisis siklus I dan II pada tahap meninjau kembali  berdasarkan hasil
mengerjakan siswa di LKS.

Tabel 1. Persentase Peningkatan Pembelajaran Membaca Kritis Cerpen dengan Strategi SQ4R
dan Jigsaw mulai Siklus I ke Siklus II SDN Tamanan 03

No. Nama Kelompok SIKLUS Persentase
Peningkatan (%)I II

1. Menyelidiki dan bertanya 39 45 13,33
2 Membaca

a. Menjawab pertanyaan yang dibuat sendiri 19 22 13,63
b. Menjawab pertanyaan yang mengarah ke tokoh,
latar, dan setting

15 21 28,57

3. Mencatat Hal-hal Penting 20 23,2 13,79
Menceritakan dan Meninjau Kembali
a. Menceritakan 11 12,6 12,69
b. Meninjau Kembali 11,5 13 11,54

Tabel 2. Persentase Peningkatan Pembelajaran Membaca Kritis Cerpen dengan Strategi SQ4R
dan Jigsaw mulai Siklus I ke Siklus II SDN Kemirian 01
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No. Nama Kelompok

SIKLUS Persentase
Peningkatan (%)I II

1. Menyelidiki dan bertanya 37 47 21,27
2 Membaca

a. Menjawab pertanyaan yang dibuat sendiri 20 23 13,04
b. Menjawab pertanyaan yang mengarah ke tokoh,
latar, dan setting

16 22 27,27

3. Mencatat Hal-hal Penting 21,5 24,1 10,78
4 Menceritakan dan Meninjau Kembali

a. Menceritakan 11,6 12,5 7,20
b. Meninjau Kembali 11,8 13,1 9,92

Gambar 1. Grafik Persentase Peningkatan Pembelajaran Membaca Kritis Cerpen dengan
Strategi SQ4R dan Jigsaw mulai Siklus I ke Siklus II SDN Tamanan 03

Keterangan:
1 = Tahap Menyelidiki
2 = Tahap Bertanya (Menjawab pertanyaan yang dibuat sendiri)
3 = Tahap Membaca (Menjawab pertanyaan di LKS)
4 = Tahap Mencatat Hal-hal penting
5 = Tahap Menceritakan
6 = Tahap Meninjau kembali

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1 2 3 4 5 6

Siklus 1
Siklus 2



205

Gambar 2. Grafik Persentase Peningkatan Pembelajaran Membaca Kritis Cerpen dengan
Strategi SQ4R dan Jigsaw mulai Siklus I ke Siklus II SDN Kemirian 01

Keterangan:
1 = Tahap Menyelidiki
2 = Tahap Bertanya (Menjawab pertanyaan yang dibuat sendiri)
3 = Tahap Membaca (Menjawab pertanyaan di LKS)
4 = Tahap Mencatat Hal-hal penting
5 = Tahap Menceritakan
6 = Tahap Meninjau kembali
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Abstrak: Kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan telah mencapai
profesionalisme tinggi apabila hasil proses kegiatan sesuai dengan perencanaan.
Perencanaan atau rencana pembelajaran yang disusun sesuai dengan tuntutan
kurikulum yang telah ditetapkan, dalam hal ini kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP). PAIKEM merupakan proses pembelajaran yang dirancang agar
mengaktifkan anak, dengan suatu bentuk model pembelajaran yang inovatif
untuk mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun tetap menyenangkan,
dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif/bermakna yang mampu
memberikan siswa keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk hidup. Siswa SD
yang cenderung menjadi objek dalam proses belajar dengan implementasi
pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, dengan
menggunakan multi metode, multi media, dan multi aspek yang diukur
diharapkan mampu untuk meningkatkan prestasi belajar dan motivasi siswa
dalam mengikuti proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Penelitian yang
dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Surodakan dan Sekolah Dasar Negeri 3
Ngantru Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk mengetahui Implementasi
PAIKEM terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa
Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang menggunakan
angket/kuesioner, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data, yang
diharapkan akan mengungkapkan tujuan penelitian ini. Berdasarkan hasil
penelitian dapat dijelaskan bahwa implemetnasi PAIKEM mampu meningkatkan
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar
Negeri 1 Surodakan dan Sekolah Dasar Negeri 3 Ngantru Kabupaten Trenggalek.
Hal ini ditunjukkan dari hasil prestasi belajar bahasa Indonesia setelah diadakan
pembelajaran dalam kelas. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
implementasi PAIKEM dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata
pelajaran Bahasa Indonesia.

Kata kunci: implementasi, Paikem, motivasi belajar

PENDAHULUAN
PAIKEM adalah proses pembelajaran yang dirancang agar mengaktifkan anak untuk

bertindak/ melakukan kegiatan yang inovatif, mengembangkan kreativitas sehingga efektif
namun tetap menyenangkan, dengan menciptakan lingkungan belajar yang
kondusif/bermakna yang mampu memberikan siswa keterampilan, pengetahuan dan sikap
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untuk hidup.Implementasi PAIKEM sarat dengan penggunaan multi metode pembelajaran,
multi media dan sebagainya. Hal inilah yang seharusnya mampu dibaca oleh guru dan
diaplikasikan untuk merancang kurikulum pembelajarannya yang sesuai dengan kondisi
siswanya.

PAIKEM

PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan) dapat
diartikan sebagai proses pembelajaran yang dirancang agar mengaktifkan anak untuk
melakukan kegiatan yang inovatif, mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun tetap
menyenangkan, dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif/ bermakna yang
mampu memberikan siswa keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk hidup.

Proses pembelajaran adalah terdiri dari beberapa serangkaian aktivitas yang dilakukan
sekolah, seperti dibawah ini:
1. Perencanaan pembelajaran adalah penyusunan rencana tentang rencana pembelajaran

bagaimana melaksanakan pembelajaran dan bagaimana melakukan penilaian. Termasuk
dalam perencanaan adalah memilih sumber belajar, fasilitas, waktu, tujuan dan perangkat
informasi lain yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran.

2. Pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik yang
diharapkan dapat menghasilkan perubahan pada peserta didik dari yang belum mampu
menjadi mampu, dari belum terdidik menjadi belum terdidik dari belum kompeten
menjadi kompeten.

3. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil
pembelajaran.

Ciri Pembelajaran PAIKEM, diantaranya adalah:
1. Multi metode

Multi metode ini maksudnya guru bisa menggunakan berbagai metode yang cocok dalam
proses belajar mengajarnya, sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Pada
umumnya metode-metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran PAIKEM,
diantaranya pembelajaran kooperatif, pembelajaran penemuan terbimbing, pembelajaran
inquiry, pembelajaran pemecahan masalah, pembelajaran contextual teaching and
learning (CTL); dan pembelajaran lainnya yang dianggap oleh guru cocok dan sesuai
dengan kondisi para siswa.

2. Multi media
Multi media yang dimaksud dalam PAIKEM, dalam proses kegiatan belajar mengajar guru
bisa menggunakan bantuan media, pada umumnya media pembelajaran yang dapat
digunakan dalam Pembelajaran aktif, kreatif, efektim dan menyenangkan adalah:
komputer, Alat peraga/charta, OHP dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.

3. Praktik dan bekerja dalam Tim
Praktik dan bekerja dalam tim artinya siswa mampu melakukan suatu kegiatan dan
aktifitas dan mempraktikkan apa yang didapatkan di sekolah, dan mampu untuk saling
bekerja sama antar siswa. Suatu contoh yang dapat diambil dalam kegiatan bekerja dalam
tim adalah pada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan
sebagai berikut.

4. Memanfaatkan Lingkungan Sekolah
Lingkungan menjadi satu alternatif sumber pembelajaran dalam PAIKEM. Ini dapat
memanfaatkan benda-benda yang ada disekitar sekolah, sarana dan prasana untuk
kepentingan pembelajaran PAIKEM tersebut.

Lebih lanjut Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa PAIKEM sangat
bermanfaat bagi anak. Adapun manfaat bagi anak adalah sebagai berikut. 1) Belajar lebih
efektif/mendalam, 2) Anak lebih kritis dan kreatif, 3) Susana dan pengalaman belajar
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bervariasi, 4) meningkatkan kematangan emosional/sosial, 5) Produktifitas siswa yang tinggi,
6) Siap menghadapi perubahan dan berpartisipasi dalam proses perubahan.
Selanjutnya  komponen utama dari PAIKEM dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1 : Komponen utama PAIKEM

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan komponen utama dari PAIKEM adalah:
1. Kurikulum dan perangkatnya, dalam hal ini kurikulum 2006
2. Sarana dan Prasarana
3. SDM, dalam hal ini yang termasuk SDM adalah:a) Kepala sekolah, b) Guru, c) Siswa, d)

Orang tua, e) Masyarakat, dan f) Pemerintah.
4. Manajemen, dalam hal ini Manajemen berbasis sekolah.

Prestasi Belajar Bahasa Indonesia
Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “prestatie” yang selanjutnya dalam

bahasa Indonesia menjadi prestasi, yang berarti hasil usaha. Prestasi juga dapat diartikan
sebagai hasil yang dicapai dari kegiatan yang telah dikerjakan. Prestasi merupakan istilah yang
digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan dari suatu usaha. (Santoso, 2003: 33).
Penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana ia telah mencapai
sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. Seperti yang dikatakan oleh
Winkel (1997: 168) bahwa proses belajar yang dialami oleh siswa menghasilkan perubahan-
perubahan dalam bidang pengetahuan dan pemahaman, dalam bidang nilai, sikap dan
keterampilan. Adanya perubahan tersebut tampak dalam prestasi belajar yang dihasilkan oleh
siswa terhadap pertanyaan, persoalan atau tugas yang diberikan oleh guru. Melalui prestasi
belajar siswa dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar.
Sedangkan menurut Poerwodarminto (Ratnawati, 1996: 206) yang dimaksud dengan prestasi
adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan prestasi
belajar itu sendiri diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seorang siswa pada jangka
waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor sekolah. Sedangkan menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (1988: 700) prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau
keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes
atau nilai yang diberikan oleh guru. Dan prestasi belajar ini biasanya dicerminkan oleh nilai tes
mata pelajaran yang bersangkutan.

1. Paikem
2. Pembelajara

n yang
mengarah
pas

3. Penilaian
yang
berkelanjuta
n

Kurikulum dan
perangkatnya

Sarana dan
Prasana

SDM

MANAJAMEN

Standarisasi
mutu
pendidikan
secara
berkelanjutan
menghadapi
tuntutan
lokal,nasional
dan global
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Berdasarkan batasan pengertian prestasi belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa

prestasi belajar bahasa Indonesia adalah hasil yang telah dicapai siswa melalui suatu Praktik
belajar bahasa Indonesia, yang dilakukan secara individu maupun dan secara kelompok. Dari
beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi belajar merupakan hasil
usaha belajar yang dicapai seorang siswa berupa suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang
akademik di sekolah pada jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester di
dalam bukti laporan yang disebut rapor.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk

memperoleh dan merekontruksi pemahaman, sedangkan data empiriknya dimanfaatkan
untuk memperoleh dan merekontruksi pemahaman yaitu dengan data verbal atau data
deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 4), menyatakan bahwa penelitian kualitatif
adalah: prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. penelitian ini mengedepankan data
deskriptif berupa tulisan, pernyataan lisan dan tingkah laku teramati, dibanding dengan data
berupa angka-angka. Penelitian ini berusaha mendapatkan suatu gejala yang sedang terjadi
dari fenomena individu dalam aktifitas belajar mengajar di sekolah dengan jalan memberikan
gambaran secara sistimatik, faktual dan akurat tentang berbagai masalah yang dihadapi siswa
dan guru dalam kegiatan belajar mengajar.

Subyek Penelitian
Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 1 sebagai

berikut.
Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No Nama Sekolah Populasi Sampel
Siswa Guru Siswa Guru

1.
2.

SD Negeri 1 Surodakan
SD Negeri 3 Ngantru

90
70

23
22

32
30

3
3

Jumlah 160 45 64 6

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa jenis yaitu: Wawancara,

observasi dan angket dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data
Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

Persiapan, Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam persiapan adalah penyortiran atau memilih
data yang dianggap perlu saja sementara data yang tidak diperlukan dibuang atau
ditinggalkan.
Tabulasi, Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Memberi skor terhadap item data dari angket yang disebar kepada responden, untuk
mengetahui jumlah frekuensinya.

b. Memberikan kode terhadap data yang tidak diberikan skor yaitu data angket yang
tidak dijawab responden.

c. Menghitung jumlah frekuensi tiap item untuk dicari prosentase masing-masing
alternatif jawaban yang dipilih responden.
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Analisis Data Distribusi Frekuensi, Berdasarkan metode penelitian yang digunakan deskripsi,
maka data empirik yang telah diperoleh dari kuisioner diolah dengan mempergunakan
prosentase, kemudian dianalisis secara kuantitatif. Sedangkan untuk memperdalam hasil
analisis data prosentase, dilengkapi dengan analisa deskriptif berdasarkan hasil pengamatan
dan wawancara mendalam terhadap beberapa responden para siswa, guru dan kepala
sekolah. Pemeriksaan Keabsahan Data Triangulasi yang sering diartikan sebagai upaya
memeriksa kepercayaan data dari berbagai sudut pandang dipilih sebagai metode utama
untuk meningkatkan keabsahan data penelitian ini.

Penarikan Kesimpulan Teori
Sebagaimana telah dikemukakan, data utama penelitian ini lebih bersifat deskriptif,

yang oleh Miles dan Huberman (1987) dijelaskan lebih berbentuk kata-kata dari pada angka-
angka. Berkenaan dengan itu, model analisa data yang digunakan adalah model analisa
interaktif yang mencakup empat komponen yang saling berkaitan, yaitu: pengumpulan data,
penyederhanaan data, pemaparan data, penarikan dan pengujian simpulan (Miles dan
Huberman, 1987).

HASIL PENELITIAN

Selanjutnya akan disampaikan hasil jawaban responden sebagai berikut.

Indikator PAIKEM
Berdasarkan Berdasarkan angket yang disebarkan pada siswa berkenaan dengan

implementasi PAIKEM didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Distribusi Jawaban Responden guru menyampaikan materi dengan sistematis
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Sangat sistematis (A)
Sistematis (B)
Kurang Sistematis (C)
Tidak sistematis (D)

17
47
0
0

26.4
73.4

0
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.27, dapat disimpulkan penyampaian materi bahasa Indonesia oleh
guru adalah sistematis.

Tabel 3. Distribusi Jawaban Responden guru menanyakan materi sebelum proses belajar
dimulai

Jawaban Jumlah Prosentase (%)
Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

17
44
3
0

26.6
68.8
4.7
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.22, dapat disimpulkan bahwa guru sering menanyakan materi
Bahasa Indonesia sebelum proses belajar dimulai.
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Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden guru mengadakan diskusi kelompok dalam setiap

kegiatan belajar mengajar.
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

26
35
3
0

40.6
54.7
4.7
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.36, dapat disimpulkan bahwa guru sering mengadakan diskusi
kelompok dalam setiap kegiatan belajar mengajar Bahasa Indonesia.

Tabel 5. Distribusi Jawaban Responden guru memberikan kebebasan untuk bertanya tentang
materi yang sedang diajarkan

Jawaban Jumlah Prosentase (%)
Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

25
36
3
0

39.1
56.3
4.7
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.34, dapat disimpulkan bahwa guru sering memberikan kebebasan
untuk bertanya tentang materi Bahasa Indonesia yang sedang diajarkan.

Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden guru meminta mempresentasikan materi.
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

23
37
4
0

35.9
57.8
6.3
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.29, dapat disimpulkan bahwa guru sering meminta
mempresentasikan  materi Bahasa Indonesia yang baru saja dijelaskan.

Tabel 7.Distribusi Jawaban Responden cara mengajar guru
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Sangat menyenangkan (A)
Menyenangkan (B)
Kurang menyenangkan (C)
Tidak menyenangkan (D)

17
44
3
0

26.6
68.8
4.7
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.22, dapat disimpulkan bahwa guru Bahasa Indonesia mengajar
dengan menyenangkan.
Tabel 8. Distribusi Jawaban Responden guru menggunakan media yang mendukung proses

belajar
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

26
35
3
0

40.6
54.7
4.7
0

Jumlah 64 100%
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Dengan rata-rata skor 3.36, dapat disimpulkan bahwa guru sering menggunakan media yang
mendukung proses mengajar Bahasa Indonesia.

Tabel 9.Distribusi Jawaban Responden guru menggunakan multi metode.
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

25
36
3
0

39.1
56.3
4.7
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.34, dapat disimpulkan bahwa guru sering menggunakan multi metode
dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia.

Tabel 10. Distribusi Jawaban Responden guru meminta untuk mempraktikkan materi.
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

23
37
4
0

35.9
57.8
6.3
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.29, dapat disimpulkan bahwa guru sering meminta untuk
mempraktikkan materi Bahasa Indonesia yang didapatkan.

Tabel 11. Distribusi Jawaban Responden guru meminta untuk bekerja dengan tim (diskusi
kelompok).

Jawaban Jumlah Prosentase (%)
Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

18
38
8
0

28.1
59.4
12.5

0
Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.16, dapat disimpulkan bahwa guru sering meminta untuk bekerja
dengan tim (diskusi kelompok) pada proses belajar mengajar Bahasa Indonesia sedang
berlangsung.

Tabel  12. Distribusi Jawaban Responden guru menggunakan/ memanfaatkan lingkungan
sekolah.

Jawaban Jumlah Prosentase (%)
Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

17
37
10
0

26.6
57.8
15.6

0
Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.11, dapat disimpulkan bahwa guru sering
menggunakan/memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai metode penggambaran materi
Bahasa Indonesia yang sedang diajarkan.
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Tabel  13. Distribusi Jawaban Responden guru meminta untuk menalar/memahami materi.

Jawaban Jumlah Prosentase (%)
Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

22
33
9
0

34.4
51.6
14.1

0
Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.20, dapat disimpulkan bahwa guru sering meminta untuk
menalar/memahami materi Bahasa Indonesia yang diberikan.

Tabel  14. Distribusi Jawaban Responden guru meminta siswa tetap menjaga kebersihan.
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

22
32
10
0

34.4
50.0
15.6

0
Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.19, dapat disimpulkan bahwa guru sering meminta siswa tetap
menjaga kebersihan dalam proses belajar mengajar Bahasa Indonesia.

Tabel  15. Distribusi Jawaban Responden guru meminta untuk tetap menjaga ketertiban
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

22
37
5
0

34.4
57.8
7.8
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.27, dapat disimpulkan bahwa guru sering meminta untuk tetap
menjaga ketertiban dalam proses belajar mengajar Bahasa Indonesia (presentasi).

Tabel  16. Distribusi Jawaban Responden guru meminta untuk tetap menjaga keamanan
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

19
44
1
0

29.7
68.8
1.6
0

Jumlah 64 100%
Dengan rata-rata skor 3.17, dapat disimpulkan bahwa guru sering meminta untuk tetap
menjaga keamanan dalam proses belajar mengajar Bahasa Indonesia.

Tabel  17. Distribusi Jawaban Responden guru meminta untuk tetap menjaga rasa
kekeluargaan
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

19
37
8
0

29.7
57.8
12.5

0
Jumlah 64 100%
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Dengan rata-rata skor 3.17, dapat disimpulkan bahwa guru sering meminta untuk tetap
menjaga rasa kekeluargaan dalam proses belajar mengajar Bahasa Indonesia (diskusi
kelompok).

Tabel  18. Distribusi Jawaban Responden perasaan senang pada saat proses belajar mengajar
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

19
40
5
0

29.7
62.5
7.8
0

Jumlah 64 100%
Dengan rata-rata skor 3.22, dapat disimpulkan bahwa siswa sering merasa senang pada saat
proses belajar mengajar Bahasa Indonesia berlangsung.

Tabel  19. Distribusi Jawaban Responden dalam mengikuti materi yang disampaikan
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

17
39
8
0

26.6
60.9
12.5

0
Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.14, dapat disimpulkan bahwa siswa sangat menikmati materi yang
diberikan pada saat proses belajar mengajar Bahasa Indonesia.

Tabel  20. Distribusi Jawaban Responden guru memberikan kemudahan untuk memahami
materi

Jawaban Jumlah Prosentase (%)
Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

22
34
8
0

34.4
53.1
12.5

0
Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.22, dapat disimpulkan bahwa gaya penyampaian guru dan lingkungan
sekitar selalu memberikan kemudahan untuk memahami materi Bahasa Indonesia.

Tabel  21. Distribusi Jawaban Responden materi yang diberikan berhubungan dengan materi
sebelumnya
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

22
32
10
0

34.4
50.0
15.6

0
Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.19, dapat disimpulkan bahwa materi Bahasa Indonesia yang diberikan
sering berhubungan dengan materi sebelumnya.

Indikator Prestasi Belajar

Setelah penyajian indikator PAIKEM dan motivasi belajar, selanjutnya indikator
prestasi belajar yang merupakan indikator pencapaian siswa dalam menguasai materi yang
disampaikan pada pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, data sebagai
berikut.
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Tabel  22. Distribusi Jawaban Responden tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas

dengan banyaknya tugas pelajaran lainnya
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Baik sekali (A)
Baik (B)
Kurang (C)
Kurang sekali (D)

23
37
4
0

35.9
57.8
6.3
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.29, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam
melaksanakan tugas dari guru Bahasa Indonesia adalah baik, meskipun banyaknya tugas
pelajaran lainnya.

Tabel  23. Distribusi Jawaban Responden tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan tugas
apabila terjadi permasalahan

Jawaban Jumlah Prosentase (%)
Baik sekali (A)
Baik (B)
Kurang (C)
Kurang sekali (D)

19
39
6
0

29.7
60.9
9.4
0

Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.20, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam
menyelesaikan tugas belajar Bahasa Indonesia adalah baik, meskipun terjadi permasalahan
yang muncul.

Tabel  24. Distribusi Jawaban Responden tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan
tanggungan tugas pelajaran Bahasa Indonesia

Jawaban Jumlah Prosentase (%)
Baik sekali (A)
Baik (B)
Kurang (C)
Kurang sekali (D)

21
38
5
0

32.8
59.4
7.8
0

Jumlah 64 100%
Sumber: data diolah

Dengan rata-rata skor 3.25, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam
menyelesaikan tanggungan tugas pelajaran Bahasa Indonesia adalah baik.

Tabel  25. Distribusi Jawaban Responden tanggapan guru secara spontan
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Baik sekali (A)
Baik (B)
Kurang (C)
Kurang sekali (D)

17
40
7
0

26.6
62.5
10.9

0
Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.16, dapat disimpulkan bahwa dengan baik guru menanggapi secara
spontan jika siswa menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia dengan tepat.
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Tabel  26. Distribusi Jawaban Responden kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas

Jawaban Jumlah Prosentase (%)
Baik sekali (A)
Baik (B)
Kurang (C)
Kurang sekali (D)

22
34
8
0

34.4
53.1
12.5

0
Jumlah 64 100%

Dengan rata-rata skor 3.22, dapat disimpulkan bahwa siswa mampu menyelesaikan tugas
pelajaran Bahasa Indonesia dengan baik berkaitan dengan semakin banyak tugas pelajaran
lainnya.

Tabel  27. Distribusi Jawaban Responden tentang nilai evaluasi Bahasa Indonesia
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu tinggi (A)
Sering tinggi (B)
Jarang tinggi (C)
Tidak pernah tinggi (D)

25
37
2
0

39.1
57.8
3.1
0

Jumlah 64 100%
Dengan rata-rata skor 3.36, dapat disimpulkan bahwa siswa sering mendapatkan nilai evaluasi
Bahasa Indonesia yang tinggi di setiap evaluasi yang diadakan oleh guru pengajar.

Tabel  28. Distribusi Jawaban Responden guru mengadakan evaluasi
Jawaban Jumlah Prosentase (%)

Selalu (A)
Sering (B)
Jarang (C)
Tidak pernah (D)

22
39
3
0

34.4
60.9
4.7
0

Jumlah 64 100%
Dengan rata-rata skor 3.29, dapat disimpulkan bahwa guru sering mengadakan evaluasi
tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia yang baru saja diajarkan.

PEMBAHASAN
Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas penelitian ini memberikan isyarat bahwa

pelaksanaan pembelajaran PAIKEM pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan
mendapatkan respon positif dari siswa, hal ini ditunjukkan lebih dari 70% siswa yang
menyatakan guru sering melakukan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada indikator
PAIKEM. Selanjutnya pembelajaran PAIKEM yang diterapkan ini memberikan motivasi bagi
siswa untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia di kelas, hal ini ditunjukkan dengan respon
siswa untuk selalu serius dalam mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia, pergi ke perpustakaan
untuk menambah penguasaan materi, selalu hadir dalam kelas, dan sering bertanya bila tidak
mengerti dan lain sebagainya. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh siswa yang ditunjukkan
indikator-indikator dalam angket, serta motivasi dari guru terhadap siswa dengan pemberian
tugas, pemberian kesempatan bertanya, dan lain sebagainya secara tidak langsung
meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh indikator prestasi
belajar siswa, dimana siswa meraih atau mencapai hasil belajar yang lebih baik setelah
dilaksanakan pembelajaran PAIKEM ini dimana siswa mengatakan selalu mengerjakan tugas-
tugas yang diberikan oleh dengan baik dan benar, serta pencapaian prestasi yang baik pada
hasil evaluasi, yang ditunjukkan dengan test belajar setelah pelaksnaaan PAIKEM di kelas.
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Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa baiknya pelaksanaan PAIKEM di dalam kelas, akan

memberikan dampak positif kepada siswa, yaitu peningkatan motivasi belajar yang pada
gilirannya akan meningkatkan prestasi belajar dari siswa. Berdasarkan pengamatan dalam
implementasi PAIKEM pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SD Negeri I Surodakan dan SD
Negeri 3 Ngantru kecamatan Trenggalek kabupaten Trenggalek, guru bahasa Indonesia telah
menyusun perangkat pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan
dengan mengadakan pembelajaran dengan model-model permainan, dan pembelajaran
aktifitas, di samping itu guru telah menggunakan berbagai sumber belajar siswa. Selain
menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran guru juga menggunakan metode-
metode pembelajaran lainnya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, pada umumnya guru
Bahasa Indonesia di dua tempat penelitian menggunakan metode pemecahan masalah dan
kolaboratif yang menurut para guru bahasa Indonesia di tempat penelitian cocok untuk
siswanya, meskipun terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memecahkan
suatu masalah. Guru bahasa Indonesia juga menggunakan berbagai aspek penilaian terhadap
siswa, yaitu aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik, seperti yang disyaratkan dalam
PAIKEM.  Dalam pelaksanaan pembelajaran guru, terkadang menggunakan lingkungan
sekolah, lapangan sekolah untuk mengenalkan berbagai benda ataupun membuat suatu
kalimat yang tepat dengan menggunakan kata benda yang ada di sekitar sekolah.
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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TUTOR
SEBAYA DALAM AKTIVITAS BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR

KEMAMPUAN DASAR MEMBACA DI SEKOLAH DASAR KELAS I

Umul Hidayati
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Drs .H. Djoko Adi Waluyo, M.M.
UNIPA Surabaya

Abstract: Basically, teaching of reading skill is initiated in Elementary years in
accordance with the working curriculum, yet in fact, it is not widely
comprehended by society, most especially by Elementary school teachers
themselves. Many kindergarten schools vie for the attention of the stake holder
by passing their students who have already got the skills of reading and writing to
join admission test of Elementary school. The result of such a behavior is that the
students of first year of Elementary school have various degree of reading skill.
Peers tutor cooperative typed learning is one of strategies that is appropriate for
heterogeneous class which has problems early mentioned. A student with extra
ability will likely become a tutor for his classmates, and the results of the
research show that (1) it is found some differend on learning motivation through
giving peers tutor cooperative type learning model and lecture, (2) there are
different learning motivations among students who have condition of high and
low frequency of learning activity, and (3) there is an interaction or relationship
between the given peers tutor cooperative type learning model and lecture and
students’ activty towards learning motivation which will further determined
students’ learning result at the end of the day.

Keyword: Cooperative learning, peer tutor, learning motivation

1.PENDAHULUAN

Kemampuan membaca dan menulis yang pada hakekatnya baru mulai diajarkan di
bangku Sekolah Dasar sesuai kurikulum yang ada. Pembelajaran awal di Taman Kanak-Kanak
yang merupakan tempat awal siswa duduk di bangku sekolah hanyalah pengenalan
pengetahuan dan belajar untuk pembiasaan. Dalam kenyataannya banyak ditemukan Sekolah
TK yang sudah mengajarkan untuk membaca dan menulis. Walau tidak dimasukkan dalam
kurikulum namun belajar membaca dan menulis dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler
bahkan belajar berhitung melalui simpoa banyak diajarkan pada siswa TK. Alasan sekolah
memasukkan kegiatan belajar membaca dan berhitung ini karena seringkali ditemukan sistem
penyaringan/seleksi penerimaan siswa baru Sekolah Dasar dilakukan test dengan menguji
kemampuan anak membaca dan berhitung selain materi test yang lainnya. Guru Sekolah
Dasarpun yang menjadi guru kelas I tidak luput dari pantauan calon siswanya untuk
menyeleksi siswa yang sudah siap untuk menerima materi pengetahuan dari pada harus
memulai dengan mengajarkan untuk membaca dan menulis.

Akibat dari semua ini siswa kelas I beragam kemampuan membaca dan menulisnya.
Sebagian besar yang telah mampu membaca dan menulis mereka peroleh dari ajaran orang
tuanya di rumah dan sebagian dari Sekolah TK. Tetapi masih banyak pula siswa yang belum



221
siap dalam arti belum dapat membaca dan menulis. Siswa kelas I yang heterogen kemampuan
membaca dan menulisnya inilah yang seringkali menjadi penghalang guru kelas I untuk
menyampaikan pengetahuan/materi yang saat ini dirasakan sulit. Keterlibatan orang tua
untuk mendampingi menjadi suatu keharusan untuk mengikuti perkembangan belajar
putranya.

Kondisi seperti ini sudah sepatutnya menjadi pemikiran guru untuk mencari alternatif
pemecahannya. Pemilihan strategi mengajar sangatlah perlu untuk menciptakan suasana
mengajar yang menarik bagi siswa dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar yang
diharapkan. Seperti yang diutarakan Pannen, dkk. (005:43) “Guru berperan aktif sebagai
fasilitator yang membantu memudahkan siswa belajar, sebagai nara sumber yang mampu
mengundang pemikiran dan daya kreasi siswa, sebagai pengelola yang mampu merancang
dan melaksanakan kegiatan belajar”. Demikian pula Dryden dan Vos (2000:317) mengatakan
bahwa guru yang terbaik adalah seorang aktivator, fasilitator, pelatih, motivator, dan
orkestrator. Untuk itu guru dituntut memiliki kemampuan: 1) memanfaatkan sumber belajar
di lingkungannya secara optimal dalam proses pembelajaran; 2) berkreasi dan
mengembangkan gagasan baru, 3) mengurangi kesenjangan pengetahuan yang diperoleh
siswa dari sekolah dengan pengetahuan yang diperoleh dari masyarakat dan 4) Memberi
kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berkembang secara optimal sesuai dengan
kemampuannya, dan menerapkan prinsip-prinsip belajar aktif (Pannen, dkk.(005:45).

Pembelajaran Kooperatif merupakan salah satu strategi belajar. Pannen,
dkk.(2005:64) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan variasi dari aktivitas
pembelajaran, cara untuk mengajarkan siswa berbagai tugas, dan cara untuk mengajarkan
siswa belajar dari temannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengelompokan siswa menurut
konstruktivisme merupakan salah satu strategi yang dianjurkan sebagai cara untuk siswa
saling berbagai pendapat, berargumentasi dan juga mengembangkan berbagai alternatif
pandangan dalam upaya konstruksi pengetahuan oleh siswa.

Pembelajaran Kooperatif Tipe Tutor Sebaya merupakan suatu strategi yang cocok
untuk kelas yang heterogen dan mempunyai permasalahan seperti di atas. Kemampuan siswa
yang lebih akan menjadi tutor pada teman sekelompoknya. Selain meningkatnya prestasi
belajar, nilai kebersamaan, kepedulian dan rasa percaya diri bagi si tutor akan tumbuh dalam
model Pembelajaran Kooperatif Tutor Sebaya. Model pembelajaran ini berkembang dari
pengetahuan peneliti yang biasa dilakukan di tempat-tempat mengaji seperti musholla dan
masjid yang sejak dahulu dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita. Tanpa memandang
kelompok usia, santri yang dapat membaca Al-qu’an akan membimbing kelompok-kelompok
kecil. Kelompok santri yang menjadi pembimbing tadi akan diajarkan oleh guru ngaji yang saat
ini dipanggil ustad/ustada.

Untuk itu peneliti telah mendapat bebrapa rumusan masalah yang akan dipecahkan
antara lain, (1) adakah perbedaan model pembelajaran Kooperatif Tipe Tutor Sebaya dan
Ceramah terhadap motivasi belajar kemampuan dasar membaca di kelas I A SDN Jenggawah I
dan kelas I SDN Jenggawah II Kabupaten Jember ?, (2) Adakah perbedaan motivasi belajar
siswa dalam kemampuan dasar membaca antara aktivitas belajar tinggi dan rendah di kelas I A
SDN Jenggawah I dan kelas I SDN Jenggawah II Kabupaten Jember ?,(3) Adakah interaksi
antara model pembelajaran Kooperatif Tipe Tutor Sebaya dan aktivitas belajar terhadap
motivasi belajar kemampuan dasar membaca di kelas I A SDN Jenggawah I dan kelas I SDN
Jenggawah II Kabupaten Jember ?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Dalam penelitian adalah: Variabel

metode sebagai variabel bebas, Variabel moderator adalah motivasi belajar sebagai variabel
variabel terikat adalah hasil belajar. Berdasarkan ciri-ciri kedua macam metode eksperimental
di atas maka disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian sesungguhnya dengan
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tujuan menyediki kemungkinan saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan lima
kondisi perlakuan kepada satu kelompok eksperimental dan kemudian membandingkan
hasilnya dengan satu kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. Seperti yang
dijelaskan oleh Degeng (1999:11) bahwa dengan pola penelitian random sampling atau
eksperimental sungguh berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara
melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok eksperimental yang dipilih dengan
menggunakan teknik acak. Dalam rancangan ini kelompok eksperimen diperlakukan
(treatment) sedangkan kelompok kontrol tidak, namun pembelajaran hanya dengan metode
yang konvensioanl yaitu metode ceramah. Ada beberapa rancangan atau design
pembelajaran antara lain design One-Shot Study,  design Pre-test and Post-test Group, design
Static Group Comparison  dll. Dalam hal ini peneliti menggunakan design 1 karena paling
sederhana dan mudah.

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dijelaskan bahwa: perlakuan yang
dimaksud adalah metode yang digunakan guru dalam penelitian ini baik di kelas eksperimen
(Tutor Sebaya) dan metode di kelas kontrol (ceramah). Sedangkan observasi sesudah
treatmen yang dimaksudkan adalah perubahan tingkah laku dalam hal ini perubahan motivasi
siswa dalam belajar setelah mendapatkan perlakuan yaitu dalam mengikuti pembelajaran
dengan gurunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Uji Hipotesis I
Hasil uji Anava dua jalur pada tabel 1 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Keputusan:
Nilai F – hitung (10.381) > F – tabel (4.00): ada perbedaan
Nilai probabilitas/Sig. (2-tailed) = 0.0192 < 0.05: ada perbedaan

Data Uji Hipotesis II
Pengelompokan kondisi Aktivitas Tinggi dan Rendah melalui kriteria di atas rata-rata

kelompok Aktivitas Tinggi dan Rendah.  Kriteria :
(Tinggi & Rendah)
A= 3, B = 2, C = 1, D = 0
Nilai Maksimal = 10 X 3 = 30

= 30  :  2  = 15
< 14 Aktivitas Belajar Rendah
> 15 Aktivitas Belajar Tinggi

Hasil analisisnya tertera pada tabel 10 tertera nilai F – hitung (9.031) dengan jumlah
responden (N = 90) dan nilai probabilitas/Sig.(2-tailed) = 0.0205.

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Metode

77808,861 1 77808,861 25,777 ,0124 25,777 ,310
3018,502 1 3018,502b

3470,360 1 3470,360 10,383 ,0192 10,383 ,200
334,250 1 334,250c

3018,502 1 3018,502 9,031 ,0205 9,031 ,186
334,250 1 334,250c

334,250 1 334,250 33,685 ,000 33,685 1,000
853,374 86 9,923d

Source
Hypothesis
Error

Intercept

Hypothesis
Error

Motivasi

Hypothesis
Error

Hasil

Hypothesis
Error

Motivasi
* Hasil

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Noncent.
Parameter

Observed
Powera

Computed using alpha = ,05a.

MS(Hasil)b.

MS(Motivasi * Hasil)c.

MS(Error)d.
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Keputusan:

Nilai F – hitung (9.031) > F – tabel (4,00): ada perbedaan
Nilai probabilitas/Sig. (2-tailed) = 0.0205 < 0.05: ada perbedaan

Data Uji Hipotesis III

Untuk mempermudah pengelompokan menjadi 4 kelompok yaitu pada kelompok
eksperimen dengan kondisi Aktivitas tinggi dan rendah dan pada kelompok kontrol pada
kondisi Aktivitas tinggi dan rendah pula, seperti yang tertera pada tabel 2. Berdasarkan data
tersebut maka ditemukan data:

NILAI MOTIVASI BELAJAR

No. KELAS EKSPERIMEN No. KELAS KONTROL

Urut AKTIVITAS
RENDAH

AKTIVITAS
TINGGI Urut AKTIVITAS

RENDAH
AKTIVITAS

TINGGI

1 23 45 1 17 23

2 24 45 2 17 25

3 36 45 3 17 25

4 32 45 4 17 26

5 37 45 5 18 26

6 23 45 6 18 26

7 26 45 7 18 26

8 23 42 8 19 26

9 28 45 9 20 26

10 27 38 10 20 27

11 27 44 11 20 27

12 31 45 12 20 28

13 24 45 13 21 28

14 34 42 14 21 28

15 30 45 15 21 29

16 33 44 16 21 29

17 27 43 17 21 29

18 28 44 18 22 30

19 28 39 19 23 30

20 29 43 20 30

21 24 45 21 30

22 23 41 22
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23 24 45 23

24 29 24

25 27 25

26 24 26

27 26 27

Jumlah: 747 1005 371 574

Rata-Rata: 27,7 43,7 19,5 27,3

1. Rata-rata score motivasi siswa yang berada dalam kelompok eksperimen dan kondisi
Aktivitas tinggi ( 27,7)

2. Rata-rata score motivasi yang berada dalam kelompok eksperimen dan kondisi Aktivitas
rendah (43,7)

3. Rata-rata score motivasi yang berada siswa berada dalam kelompok kontrol dan kondisi
Aktivitas tinggi (19,5 )

4. Rata-rata score motivasi yang berada siswa berada dalam kelompok kontrol dan kondisi
Aktivitas rendah (27,3 )

Setelah pengelompokkan tersebut di atas maka dilakukan uji Anava Dua Jalur untuk
kelompok metode (pembelajaran Kooperatif Tutor Sebaya) dan kontrol (metode
konvensional/ceramah). Sedang untuk faktor kondisi terdiri dari 2 sel untuk kelompok
Aktivitas tinggi dan rendah. Nilai F – hitung (33.685) dan F - tabel (4,00), Nilai probabilitas/Sig.
(2-tailed) = 0.000.
Keputusan:

Nilai F – hitung (33.685) > nilai F – tabel (4,00)
Nilai probabilitas/Sig. (2-tailed) = 0.000 < 0.05 : ada interaksi

PEMBAHASAN
Perbedaan Model Pembelajaran Kooperatif dan Ceramah Terhadap Motivasi Belajar

Ditemukan adanya perbedaan motivasi pada perlakuan yang berbeda yaitu pembelajaran
melalui model pembelajaran Kooperatif Tipe Tutor Sebaya dan pembelajaran melalui metode
yang konvensional yaitu ceramah, maka dapat dijelaskan bahwa metode tersebut menjadi
variabel bebas yang telah memberi pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Tutor Sebaya ini telah membuat pembelajaran menjadi suatu
pengalaman belajar yang menyenangkan. Dimana masing-masing siswa akan mencari teman
sebagai tutornya untuk membantu mempercepat belajarnya.

Menurut Sri Anitah W (2008) Usaha-usaha kooperatif menghasilkan participant
yang berusaha saling menguntungkan. Jadi, semua anggota kelompok tambahan dari
usaha-usaha satu sama lain (keduanya saling menguntungkan). Semua anggota kelompok
berbagi bersama, pengenalan bahwa kinerja seseorang selain disebabkan oleh dirinya
sendiri, juga saling membantu dengan teman-temannya. Apa yang diajarkan siswa
hendaknya dirasakan oleh siswa sebagai suatu yang berarti,  tetapi mereka yakin bahwa
lingkungan dapat diatur sedemikian rupa sehingga hal itu memberikan pengaruh langsung
kepada siswa yagn belajar.
Perbedan Motivasi antara Siswa yang Memiliki Aktivitas Tinggi dan Aktivitas Rendah

Aktivitas belajar siswa merupakan salah satu kondisi internal siswa, faktor kondisi ini
mempengaruhi faktor model pembelajaran yang dalam hal ini adalah Model Pembelajaran
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Kooperatif Tutor Sebaya. Adanya perbedaan motivasi belajar antara siswa yang memiliki
Aktivitas awal Tinggi dan Rendah, membuktikan bahwa faktor kondisi juga mempengaruhi
model pembelajaran yang dipilih oleh guru, sehingga ketercapaian motivasi juga terpengaruhi
oleh kondisi ini. Aktivitas belajar siswa Tinggi dalam memahami materi yang akan dibahas
merupakan modal siswa dalam memahami dan mengkaitkan materi barunya dengan
pemahaman yang akan diterima dalam kegiatan belajar mengajarnya.  Kondisi aktivitas belajar
siswa ini diperoleh dari pengalaman siswa melalui berbagai informasi baik informasi dari
materi sebelumnya, atau materi dari kelas sebelumnya ataupun pamahaman dari Sekolah
Dasarnya. Banyaknya faktor kondisi yang mempengaruhi hasil belajar atau yang dapat
membangkitkan kondisi siswa merupakan faktor-faktor yang harus dipahami oleh guru dalam
mengambil keputusan akan kegagalan hasil belajar.

Interaksi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tutor Sebaya dan  Aktivitas Terhadap
Motivasi Belajar

Memperhatikan dan mempertimbangkan data yang telah diperoleh melalui instrumen
angket motivasi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam kemampuan membaca melalui
pembelajaran dengan model pembelajaran Kooperatif Tipe Tutor Sebaya pada kondisi
aktivitas belajar siswa maka ketiga variabel tersebut berinteraksi. Secara satu persatu variabel
bebas/metode (Kooperatif Tipe Tutor Sebaya) berpengaruh terhadap motivasi belajar dan
variabel bebas ke dua/variabel moderator yaitu aktivitas belajar siswa juga berpengaruh
terhadap motivasi belajar. Demikian pula secara bersamaan kedua variabel bebas ditemukan
berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa dalam kemampuan membaca. Dapat dikatakan
bahwa  melalui model pembelajaran Kooperatif Tipe Tutor Sebaya dan kondisi aktivitas
memberi interaksi terhadap motivasi belajar siswa. Sebagaimana dikemukakan oleh
Soekartawi, dkk, bahwa salah satu dari strategi pengajaran adalah metode penyajian materi
yang memberikan makna bahwa penggunaan metode pengajaran harus disesuaikan dengan
materi tujuan dan kondisi lain yang menyertai. Demikian juga Gagne mengemukakan bahwa
dari sembilan fase dalam kegiatan pembelajaran diantaranya adalah penggunaan metode
pembelajaran harus secara tepat dan efektif serta efisien. Dalam kaitannya dengan
penggunaan model pembelajaran, yakni ceramah dan model pembelajaran Kooperatif Tipe
Tutor Sebaya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil uji analisa data maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini
yaitu sebagai berikut:

1. Ada perbedaan signifikan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tutor Sebaya dan
Ceramah terhadap motivasi belajar kemampuan dasar membaca di kelas IA SDN
Jenggawah I dan kelas I SDN Jenggawah II Kabupaten Jember

2. Ada perbedaan motivasi belajar siswa dalam kemampuan dasar membaca antara
aktivitas belajar tinggi dan rendah di kelas IA SDN Jenggawah I dan kelas I SDN Jenggawah
II Kabupaten Jember

3. Ada interaksi antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tutor Sebaya dan Aktivitas
belajar terhadap Motivasi belajar kemampuan dasar membaca di kelas IA SDN Jenggawah
I dan kelas I SDN Jenggawah II Kabupaten Jember
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PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN (COOPERATIVE TIPE
JIGSAW DAN TIME TOKEN ) DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP
HASIL BELAJAR PELAJARAN SEJARAH SISWA SMA KELAS XI IPS

Hirman Pratikto
Guru SMAN di Surabaya

Dr. Hari Karyono,M.Pd.
PPs UNIPA Surbaya

Abstrak: Cooperative Learning merupakan pembelajaran dengan sekelompok
kecil peserta didik belajar bersama-sama dan saling membantu satu sama lain
untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok Model cooperative learning yang
diharapkan dapat membantu siswa dalam pencapaian kompetensi adalah model
jigsaw dan time token. Penelitian ini mencoba mengkaji pengaruh Strategi
Pembelajaran Cooperative Tipe Jigsaw dan Time Token dan Motivasi Belajar
terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Sejarah. Adapun permasalahan yang
muncul dalam penelitian ini adalah, (1) Apakah ada perbedaan hasil antara
kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan model Jigsaw dan kelompok
siswa yang diajar dengan model Time Token dan motivasi belajaar pada mata
pelajaran Sejarah, (2) Adakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang
memiliki motivasi belajar yang berbeda pada mata pelajaran Sejarah, (3) Adakah
terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah. Penelitian ini merupakan
penelitian eksperimen, dengan sampel 78 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2
Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya. Teknik pengumpulan data hasil belajar
menggunakan test  dan data motivasi belajar yang diperoleh melalui angket. Data
kemudian diolah dengan ANOVA dua dan sebelum diuji hipotesis terlebih dahulu
dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Kesimpulan dari penelitian ini: (1)
Terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok siswa yang diajar dengan
metode kooperatif model jigsaw dan kelompok siswa yang diajar dengan metide
cooperative model time token pada mata pelajaran Sejarah di SMA Negeri 2 dan
SMA Negeri 9 Surabaya, (2) Terdapat perbedaan hasil belajar, pada siswa yuang
memiliki motivasi belajar yang berbeda terhadap hasil belajar siswa pada mata
pelajaran Sejarah di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 9 Surabaya, dan (3) Terdapat
interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil belajar
siswa mata pelajaran Sejarah di SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 9 Surabaya.

Kata Kunci: Pembelajaran Cooperative, Jigsaw, Time Token, Motivasi   Belajar, Hasil
Belajar.

Langkah awal yang harus di tempuh guru adalah menyiapkan perangkat pembelajaran
sedemikan rupa sebagai rambu-rambu sekaligus pedoman guru dalam melaksanakan
pembelajaran sampai pada penilaian. Hal penting yang harus disiapkan dan dipilih guru
adalah metode / model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi yang akan
dicapai.Model pembelajaran yang tepat adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa
dalam pembelajaran, metode yang menggeser pembelajaran guru centris menjadi siswa
centris. Salah satu model pembelajaran yang menjadi bagian dari pembelajaran
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konstruktivisme adalah model pembelajaran jigsaw dan model pembelajaran time token. Dua
model pembelajaran yang banyak melibatkan keterlibatan anak didik.

Joni (1991) berpendapat strategi adalah  ilmu dan kiat dalam memanfaatkan segala sumber
yang dimiliki dan atau yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Romiszowski (1981) menjelaskan strategi adalah suatu pandangan umum tentang rangkaian
tindakan yang diadaptasi dari perintah-perintah terpilih untuk metode pembelajaran.
Menurut Djamarah (2006), secara umum strategi adalah suatu garis-garis besar untuk
bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan
pembelajaran, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik
dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

Guru hendaknya memandang pembelajaran sebagai suatu sistim yang jika salah satu
komponennya terganggu, maka akan mengganggu seluruh sistim tersebut. Harus selalu
diingat mengajar tanpa persiapan merupakan jalan pintas dan merupakan tindakan yang
berbahaya yang dapat merugikan perkembangan anak didik dan mengancam kenyamanan
guru. Prinsip pembelajaran menyenangkan, mengasyikkan dan mencerdasakan pastilah tidak
akan dapat dicapai dan tidak akan tercapai pula kompetensi yang akan diharapkan. Mulyasa
(2010) dalam menjadi guru profesional menciptakan pembelajaran kreatif dan
menyenangkan, menekankan bahwa tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada
penyampaian informasi kepada anak didik namun sesuai dengan kemajuan dan tuntutan
jaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami perserta didik dengan berbagai
keunikannya agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. Dalam hal
ini guru dituntut untuk memahami berbagai model pembelajaran yang efektif agar dapat
membimbing siswa secara optimal.

Cooperative Learning menurut Jacob (1999) merupakan pembelajaran dengan
sekelompok kecil peserta didik bekerja/belajar bersama-sama dan saling membantu satu
sama lain untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Slavin (1996) berpendapat bahwa
belajar melalui kooperatif dapat dijelaskan dari beberapa perspektif, yaitu perspektif motivasi,
perspektif sosial, perspektif perkembangan kognitif, dan perspektif elaborasi kognitif.
Perspektif motivasi artinya bahwa penghargaan yang diberikan kepada kelompok
memungkinkan setiap anggota kelompok akan saling membantu. Perspektif sosial  artinya
bahwa melalui kooperatif setiap siswa akan saling membantu dalam belajar karena mereka
menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan. Perspektif perkembangan
kognitif artinya bahwa dengan adanya interkasi antara anggota kelompok dapat
mengembangkan prestasi  siswa untuk berfikir mengolah berbagai informasi. Sanjaya (2009)
pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistim
pengelompokan/tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang
kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen). Nurhadi
(2004) pembelajaran kooperatif adalah suatu sistim yang di dalamnya terdapat elemen-
elemen yang saling terkait. Adapun elemen-elemen tersebut adalah saling ketergantungan
positif, interaksi tatap muka, akuntabilitas individual dan ketrampilan untuk menjalin
hubungan antar pribadi atau ketrampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. Kardi (2000)
berpendapat pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan dengan pembelajaran
langsung. Model pembelajaran ini dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak
kompleks dan yang lebih penting lagi dapat membantu guru untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang berdimensikan sosial dan hubungan antar manusia.

Dalam Cooperative Learning yang khas adalah siswa ditempatkan dalam kelompok-
kelompok kooperatif dan tinggal bersama dalam satu kelompok untuk beberapa minggu atau
beberapa bulan.   Sebelumnya   siswa   tersebut diberi   penjelasan   atau  diberi   pelatihan
tentang bagaimana dapat bekerjasama yang baik dalam hal :



229
a. Bagaimana menjadi pendengar yang baik
b. Bagaimana memberi penjelasan yang baik
c. Bagaimana cara mengajukan pertanyaan dengan benar dan lain-lainya

Dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan tiga tujuan yang berbeda yaitu dalam
pelajaran tertentu siswa dalam kelompok berupaya menemukan sesuatu, setelah
pembelajaran berakhir siswa dapat bekerja dalam kelompok-kelompok diskusi dan terakhir
siswa akan memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah menguasai segala sesuatu
yang telah dipelajarinya.

Metode Jigsaw
Perubahan besar sedang terjadi dalam dunia pendidikan. Perubahan itu muncul dengan

berbagai nama, dan nama yang kemudian disebut  teori pembelajaran konstruktivisme.
Metode Kooperatif model  jigsaw adalah salah satu metode mengajar yang berdasarkan atas
teori konstruktivisme. Teknik mengajar Jigsaw dikembangkan oleh Elliot Aronson sebagai
cooperative learning dan dapat digunakan dalam pengajaran membaca, menulis,
mendengarkan ataupun  berbicara untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, ilmu
pengetahuan sosial, matemátika, agama dan bahasa. Jigsaw cocok diterapkan di semua kelas
dan akan lebih mudah  apabila guru membantu siswa dalam membangun pengalaman yang
dimilikinya untuk menerima pelajaan agar lebih bermakna. Penekanan dari metode ini adalah
mengarahkan kepada peserta didik untuk lebih aktif di dalam pembelajaran. Penggunaan
model jigsaw  mampu menjadikan peserta didik lebih tertantang untuk menyerap materi
pelajaran secara mandiri. Karena di dalam model  ini siswa dituntut untuk bagaimana ia
belajar mengingat, berfikir dan menyampaikan informasi-informasi yang dia dapat.

Belajar ala Jigsaw (metode tim ahli) merupakan tehnik yang paling banyak
dipraktekkan. Tehnik ini serupa dengan pertukaran kelompok dengan kelompok. Namun ada
satu perbedaan penting, yakni tiap siswa mengajarkan sesuatu. Ini merupakan alternatif
menarik bila ada materi belajar yang bisa disegmentasikan atau dibagi-bagi dan bila bagian-
bagiannya harus diajarkan secara berurutan. Tiap siswa mempelajari sesuatu yang kita
gabungkan dengan materi yang dipelajari siswa lain, membentuk kumpulan pengetahuan atau
ketrampilan yang padu.
Langkah-langkah dalam pembelajaran Jigsaw adalah:
a. Siswa dibagi atas beberapa kelompok ( tiap kelompok anggotanya antara   6-7 orang
b. Tiap orang dalam team diberi materi ( indikator ) yang berbeda.
c. Tiap orang dalam team diberi bagian materi yang ditugaskan.
d. Anggota tim ( kelompok ) yang berbeda yang telah mempelajari materi yang sama

berkumpul dalam kelompok baru (kelompok ahli) yang mendiskusikan materi yang
diterima.

e. Setelah selesai berdiskusi dan menguasai materi dengan baik, tiap anggota kelompok
kembali kepada kelompok asal ( heterogen) untuk kemudian presentasi bergantaian.

f. Tiap team ahli mempresentasikan hasil diskusinya.
g. Guru memberikan evaluasi.
h. Penutup.
Model pembelajaran jigsaw dalam tahap berikutnya dapat diteruskan pada model yang lain
yang menuntut siswa lebih tertantang dalam pembelajaran, misalnya dengan melakukan
penilaian antara teman saat para siswa presentasi dalam kelompok homogen
Dengan menerapkan jigsaw, siswa akan belajar bekerjasama dengan sesama siswa dalam
suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan
meningkatkan ketrampilan berkomunikasi.
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Time Token

Model Pembelajaran Time Token sangat tepat untuk pembelajaran struktur yang dapat
digunakan untuk mengajarkan ketrampilan sosial, untuk menghindari siswa mendominasi
pembicaraan atau siswa diam sama sekali.
Langkah-langkah pembelajarannya sebagai berikut:
a. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran/KD
b. Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi (cooperative learning) .
c. Tiap siswa diberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu ± 30 detik per kupon. Tiap

siswa diberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan.
d. Bila    telah  selesai kupon  yang   dipegang    siswa     diserahkan.  Setiap tampil

berbicara satu kupun diserahkan pada guru. Siswa dapat tampil lagi berbicara setelah
bergiliran dengan siswa lainnya.

e. Siswa yang telah habis kuponnya tak boleh bicara lagi. Siswa yang masih memegang
kupon harus bicara sampai semua kuponnya habis.

f. Demikian seterusnya.

Dengan demikian jelas bahwa pembelajaran dengan menggunakan model time token
menekankan keberanian siswa untuk berpendapat sekaligus menghentikan monopoli
pembelajaran dikuasai oleh siswa yang pandai berbicara. Dalam time token ada prinsip
keadilan bagi semua siswa. Agar pembelajaran dengan model time token ini berjalan maximal
di sekolah seharusnya tersedia cukup referensi yang terkait dengan materi pembelajaran yang
diajarkan. Dengan belajar lebih dahulu diharapkan wacana siswa menjadi lebih sehingga tidak
ada lagi siswa yang kesulitan ketika harus menyampaikan pendapatnya.

Motivasi Belajar
Menurut Hilgard dan Gordon (1975) dalam Profesionalisme Guru dalam pembelajaran

(Aqib:2002) pada dasarnya belajar menunjuk pada perubahan tingkah laku si obyek dalam
situasi tertentu berkat pengalamannya yang berulang-ulang dan perubahan tingkah laku
tersebut tidak dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan-2 respon bawaan, kematangan atau
keadaan temporer dari subyek ( misalnya keletihan)
Belajar memiliki tiga atribut pokok :
a. Belajar merupakan proses mental dan emosional atau aktivitas pikiran dan perasaan.
b. Hasil belajar berupa perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut kognitif, psikomotorik

maupun afektif.
c. Belajar berkat mengalami baik langsung maupun tidak langsung     (melalui media). Dengan

kata lain belajar terjadi di dalam interaksi dengan lingkungan ( fisik maupun sosial).
Supaya belajar terjadi secara efektif perlu diperhatikan beberapa prinsip antara lain :
a. Motivasi, yaitu dorongan untuk melakukan kegiatan belajar, baik motivasi intrinsik

maupun motivasi ekstrinsik.
b. Perhatian atau pemusatan energi psikis terhadap pelajaran erat kaitannya dengan

motivasi.
c. Aktivitas belajar itu sendiri adalah aktivitas. Bila pikiran dan perasaan siswa tidak terlibat

aktif dalam situasi pembelajaran, pada hakekatnya siswa tersebut tidak belajar.
d. Umpan balik di dalam belajar adalah sangat penting, supaya siswa segera mengetahui

benar  tidaknya pekerjaan yang ia lakukan.
e. Perbedaan individual adalah individu tersendiri yang memiliki perbedaan dari yang lain.

Guru hendaknya mampu memperhatikan dan melayani siswa sesuai dengan hakikat
mereka masing-masing.
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Siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Kekuatan itu berupa

keinginan, perhatian, kemauan atau cita-cita. Kekuatan mental tersebut dapat tergolong
rendah atau tinggi.

Kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar.
Menurut Koeswara (1989) dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan,
menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. Motivasi
belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa pentingnya motivasi belajar adalah sebagai
berikut:
1. Menyadarkan kedudukan awal belajar, proses dan hasil akhir.
2. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang dibandingkan dengan teman

sebaya.
3. Mengarahkan kegiatan belajar.
4. Membesarkan semangat belajar.
5. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang

berkesinambungan, individu dialatih untuk menggunakan kekuatannya sedemikian rupa
sehingga dapat berhasil.

Bila motivasi disadari oleh pelaku maka sesuatu pekerjaan, dalam hal ini tugas belajar akan
terselesaikan dengan baik. Motivasi belajar juga penting diketahui oleh seorang guru.

Manfaat pengetahuan dan pemahaman motivasi belajar siswa bagi guru adalah sebagai
berikut :
1. Membangkitkan, meningkatkan dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai

berhasil.
2. Mengetahui dan. memahami motivasi belajar siswa di kelas bermacam-macam.
3. Meningkatkan dan menyadarkan guru guna memilih satu diantara bermacam-macam

peran seperti sebagai penasehat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat,
pemberi hadiah, atau pendidik.

4. Memberi peluang guru untuk ”unjuk kerja” rekayasa pedagogis. Tugas guru adalah
membuat semua siswa belajar sampai berhasil.

Dengan demikian motivasi belajar sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan belajar itu
sendiri yaitu untuk mencapai prestasi yang tinggi.

Menurut kajian Keller, Kelly dan Dodge dalam Degeng (2003) ada 6 karakteristik
motivasi berprestasi yang nampak konsisten dikemukakan dalam kontek sekolah :
1. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi lebih menyukai terlibat dalam situasi

dimana ada resiko gagal. Atau dengan kata lain, ” ...there is a moderate probability of
succes ” (Atkinsond, 1974). Ia menyukai keberhasilan, tetapi keberhasilan yang penuh
tantangan. Sebaliknya, individu yang memiliki peluang besar untuk berhasil kalau
dikerjakan. Ini disebabkan karena kedua situasi tersebut memungkinkan seorang untuk
menghindari rasa cemas.

2. Faktor kunci yang memotivasi individu berprestasi adalah kepuasan intrinsik dari
keberhasilan itu sendiri, bukan pada ganjaran ekstrinsik, seperti uang atau prestise.
Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan bekerja keras agar berhasil terlepas
dari apakah akan mendapat tambahan uang atau tidak sebagai ganjaran.

3. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung membuat pilihan atau
tindakan yang realistis. Mereka cenderung realistis dalam menilai kemampuannya dan
menyesuaikan kemampuannya dengan tugas-tugas yang dikerjakan.

4. Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi menyukai situasi dimana ia dapat menilai
diri sendiri kemajuan dan pencapaian tujuannya. Ia lebih suka melakukan kontrol pribadi
atas pelaksanaan tugas-tugasnya, menilai sendiri keberhasilannya, dan membuat
pertimbangan sendiri dalam mengambil keputusan dari pada dilakukan oleh orang lain.
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5. Individu yang bermotivasi prestasi tinggi memiliki perspektif waktu ke depan. Ia cenderung

memproyeksikan tujuan-tujuannya lebih jauh ke depan jika dibandingkan dengan individu
yang bermotivasi prestasi rendah. Ia juga merasa bahwa waktu berjalan begitu cepat dan
tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengerjakan suatu tugas.

6. Individu yang menilai motivasi berprestasi tinggi tidak selalu menunjukkan rata-rata nilai
yang tinggi di sekolah banyak terkait dengan motivasi instrinsik. Atas dasar itu, maka dapat
dikatakan bahwa tidak selalu ditemukan ada korelasi yang tinggi antara nilai dengan
motivasi prestasi.

Menurut Winkel (1991) perilaku yang penting bagi manusia adalah belajar dan bekerja.
Belajar menimbulkan perubahan mental pada diri siswa. Bekerja menghasilkan sesuatu yang
bemanfaat bagi diri pelaku dan orang lain. Motivasi belajaar dan motivasi bekerja merupakan
penggerak kemajuan masyarakat. Kedua motivasi tersebut perlu dimiliki oleh siswa SMP dan
SMA. Sedangkan guru SMP dan SMA dituntut memperkuat motivasi siswa belajar.

Hasil Belajar
Proses belajar adalah suatu proses yang dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan

anak didik. Agar anak didik senang dan bergairah belajar, guru berusaha menyediakan
lingkungan belajar yang kondusif dengan memanfaatkan semua potensi kelas yang ada.
Untuk menyatakan bahwa suaatu proses belajar mengajar berhasil, setiap guru memiliki
pendangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun untuk menyamakan persepsi
sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang menyatakan bahwa ”suatu proses belajar
mengajar tentang suatu bahan   pengajaran  dinyatakan  berhasil  apabila  tujuan
instruksional  khususnya  dapat tercapai ( Syaiful Bahri : 2006 ).

Dua hal yang menjadi petujuk bahwa suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil
adalah daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik
secara individual maupun kelompok dan perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran
telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa, dilakuka test prestasi belajar
melalui ulangan harian, ulangan tengah semeseter, ulangan akhir semester sampai dengan
ulangan kenaikan kelas.

Hasil belajar merupakan hasil proses belajar. Pelaku aktif dalam belajar adalah siswa.
Hasil belajar juga merupakan hasil atau proses pembelajaran. Pelaku aktif pembelajaran
adalah guru. Dengan demikian, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua
sisi. Dari sisi siswa hasil belajar merupakan “tingkat perkembangan mental” yang lebih baik
dibanding pada saat para belajar.. “Tingkat perkembangan mental” tersebut terkait dengan
bahan pelajaran. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah
kognitif, afektif dan psikomotor. Secara menyeluruh proses berjalan dalam waktu beberapa
tahun sesuai dengan jenjang sekolah. Dengan demikian hasil belajar dapat merupakan puncak
“tingkat perkembangan mental” secara utuh, yang lazim disebut lulusan sekolah menengah,
lulusan SMA, atau tingkat kemandirian, tingkat bertanggung jawab, atau tingkat kedewasaan
tertentu. Hasil belajar merupakan hasil pembelajaran, hal ini terkait dengan bahan pelajaran.
Dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terseleseinya bahan pelajaran.

Ahli pendidikan modern merumuskan perbuatan belajar sebagai berikut        “ Belajar
adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan
dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang
baru itu misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian baru, serta timbul dan
berkembangnya sifat-sifat sosial, susila, dan emosional “(Aqib,2002).

Keputusan tentang hasil belajar merupakan umpan balik bagi siswa dan bagi
guru.Keputusan hasil belajar merupakan puncak harapan siswa. Secara kejiwaan, siswa
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terpengaruh atau tercekam tentang hasil belajarnya. Oleh karena itu, sekolah dan guru dimita
arif dan bijak dalam menyampaikan keputusan hasil belajar siswa.

Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh guru di sekolah itulah, maka prestasi
belajar siswa yang merupakan hasil belajar mereka dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk
angka (kuantitatif) dan pernyataan verbal (kualitatif). Prestasi belajar yang dituangkan dalam
bentuk angka misalnya 8,9,10 dan seterusnya, sedangkan prestasi hasil belajar kualitatif
misalnya sangat baik, baik, sedang, kurang dan sebagainya.

Analisis Data
Analisis varians (anava) satu jalur digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 2. Analisis

varians dua jalur digunakan untuk menguji hipotesis ketiga Karena uji persyaratan analisis
khususnya normalitas dan homogenitas terpenuhi.

Pengujian Hipotesis Pertama
Ha :  Hipotesis yang berbunyi ada perbedaan hasil belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA

Negeri 2 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya yang diajar dengan strategi
pembelajaran Jigsaw dan Time token.

Ho :  Hipotesis nihil berbunyi tidak ada perbedaan hasil belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA
Negeri 2 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya yang diajar dengan strategi
pembelajaran Jigsaw dan Time token. Perhitungan ini menggunakan program statistik
SPSS for Windows versi 16.0

Pengujian Hipotesis Kedua
Ha : Hipotesis yang berbunyi ada perbedaan hasil belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA

Negeri 2 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya yang mempunyai motivasi tinggi dan
motivasi rendah.

Ho : Hipotesis nihil berbunyi tidak ada perbedaan hasil belajar Sejarah siswa kelas XI IPS
SMA Negeri 2 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya yang mempunyai motivasi tinggi
dan motivasi rendah.
Hasil perhitungan diperoleh F ratio = 23.964 sedangkan F tabel dengan taraf signifikan 0,05
untuk db1=1 dan db2=75 adalah 3,97 dan taraf signifikan 0,01= 6,99 maka terlihat
bahwa F tabel lebih kecil dari F ratio sehingga Ha yang berbunyi ”ada perbedaan hasil
belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya
antara yang motivasi tinggi dan motivasi rendah, diterima baik pada taraf signifikansi
5% maupun taraf signifikan 1%

Pengujian Hipotesis Ketiga
Ha : Hipotesis yang berbunyi ada interaksi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, time token

dan motivasi belajar terhadap hasil belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2
Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya.

Ho : Hipotesis nihil berbunyi tidak ada interaksi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, time
token dan motivasi belajar terhadap hasil belajar Sejarah siswa kelas XI IPS SMA Negeri
2 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya. Hasil perhitungan diperoleh F ratio = 6.160
sedangkan F tabel dengan taraf signifikan 0,05 untuk db1=1 dan db2=75 adalah 3,97 dan
taraf signifikan 0,01= 6,99 maka terlihat bahwa F tabel lebih kecil dari F ratio sehingga Ha
yang berbunyi ” Hipotesis yang berbunyi ada interaksi pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw, time token dan motivasi belajar terhadap hasil belajar Sejarah siswa kelas XI IPS
SMA Negeri 2 Surabaya dan SMA Negeri 9 Surabaya, diterima baik pada taraf
signifikansi 5% namun ditolak pada taraf signifikan 1%.
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Simpulan-simpulan yang ditarik dari hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :
1. Terdapat perbedaan hasil belajar, antara kelompok siswa yang diajar dengan metode

kooperatif model jigsaw dan kelompok siswa yang diajar dengan  metode kooperatif
model time token pada mata pelajaran Sejarah kelas XI IPS  SMA Negeri 2 dan SMA
Negeri 9 Surabaya.

2. Terdapat perbedaan hasil belajar pada siswa yang memiliki motivasi belajar yang
berbeda   terhadap  hasil  belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah kelas XI IPS SMA
Negeri 2 dan SMA Negeri 9 Surabaya.

3. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar terhadap hasil
belajar siswa mata pelajaran Sejarah kelaas XI IPS  SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 9
Surabaya.

Saran-Saran
Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa saran berkenaan dengan

pemanfaatan hasil penelitian dan penelitian lanjutan.
1. Disarankan kepada guru SMA di agar menggunakan metode yang menyenangkan, aktif dan

partisipatif sesuai dengan pokok bahasan yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar.
Pembelajaran Sejarah sehendaknya dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik
siswa seperti motivasi belajar siswa.

2. Kepada peneliti lain, disarankan agar meneliti strategi-strategi pembelajaran lain yang
diprediksi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam hal ini, bagi peneliti lanjutan
disarankan agar tidak hanya meneliti pembelajaran dengan metode klasikal.
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PENGARUH PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN THINK
PAIR SHARE DAN SNOWBALL THROWING SERTA MINAT ELAJAR
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA KELAS VII SMP

Nunuk Indria Gandhi
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Dr. Sunu Catur Budiyono, M.Hum.
UNIPA Surabaya

Abstrak: Peneliti ingin mengetahui pengaruh perbedaan penggunaan metode
dan perbedaan minat belajar terhadap prestasi belajar Matematika pada Materi
Himpunan Siswa Kelas VII  SMP Negeri 21 dan SMP Negeri 36  Surabaya. Jenis
penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Teknik pengambilan sampel adalah
dengan Probability sampling jenis simple random sampling. Sampel dalam
penelitian ini adalah 38 siswa kelas VII A SMPN 21 dan 38 siswa kelas VII A SMPN
36 Surabaya sebagai kelompok dengan pembelajaran mempergunakan metode
pembelajaran Think pair share, dan 38 siswa kelas VII F SMPN 21 dan 38 siswa
kelas VII B SMPN 36 Surabaya sebagai kelompok dengan pembelajaran
mempergunakan metode pembelajaran snow ball throwing. Dari hasil analisa
anova dua jalur ditemukan: harga F hitung sebesar 29,756 dan probabilitas
sebesar 0,000 lebih kecil 1) dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak, jadi ada
perbedaan prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36
Surabaya antara yang diajar menggunakan metode Think pair share dan yang
diajar dengan menggunakan metode Snow ball throwing; 2) harga F hitung
sebesar 238.662 dan probabilitas  sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05
sehingga Ho ditolak, jadi ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII
SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya  antara yang memiliki minat belajar tinggi dan
yang memiliki minat  belajar rendah; dan 3) harga F hitung sebesar 15.408 dan
probabilitas  sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak,
jadi ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dengan minat belajar
terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36
Surabaya

Kata Kunci: Think Pair Share, Snowball Throwing, Minat Belajar, Prestasi Belajar

PENDAHULUAN
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkem-bangan teknologi

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan daya
pikir manusia (Depdiknas, 2006:387). Matematika juga merupakan alat yang dapat
memperjelas suatu keadaan atau situasi melalui abstraksi, idealisasi, atau generalisasi untuk
studi berkomunikasi melalui model matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan
matematika, diagram, grafik dan tabel. Menurut Suharta (2001:1) dalam pembelajaran
matematika selama ini, dunia nyata hanya dijadikan tempat mengaplikasikan konsep. Siswa
mengalami kesulitan belajar matematika di kelas.  Akibatnya, siswa kurang menghayati atau
memahami konsep-konsep matematika, dan siswa mengalami kesulitan untuk mengapli-
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kasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika di kelas
ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman anak
sehari-hari.  Selain itu, perlu menerapkan kembali konsep matematika yang telah dimiliki anak
pada kehidupan sehari-hari atau pada bidang lain sangat penting dilakukan.

Matematika dianggap sulit oleh siswa, dan saat pembelajaran matematika siswa
cenderung kurang termotivasi untuk belajar, maka guru harus mengupayakan kemudahan
dalam belajar dengan mempergunakan metode yang sesuai. Menurut Mulyasa  (2005a:52)
kemudahan belajar diberikan melalui kombinasi antara pembelajaran individual personal
dengan pengalaman lapangan. Atas dasar pemikiran ini peneliti ingin mengetahui pengaruh
penggunaan metode pembelajaran Think pair share dan Snow ball throwing serta motivasi
belajar terhadap prestasi belajar matematika kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya.

Alasan pemilihan judul tersebut adalah pentingnya masalah tersebut diteliti karena
akan membantu pelaksanan kerja yang lebih efektif, judul tersebut juga menarik motivasi
peneliti karena dari pengalaman  peneliti mendapatkan gambaran bahwa jarang sekali guru
mempergunakan metode snow ball throwing ataupun metode think pair share dalam
pembelajaran matematika, dan para guru cenderung untuk melakukan pengajaran dengan
cara konvensional.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini  :

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36
Surabaya antara yang diberi pembelajaran menggunakan metode Think pair share dan
yang diberi pembelajaran dengan menggunakan metode Snow ball throwing ?

2. Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36
Surabaya  antara yang memiliki motivasi belajar tinggi dan yang memiliki motivasi belajar
rendah ?

3. Apakah ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dengan motivasi belajar
terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya ?

LANDASAN TEORI

Metode Pembelajaran Think Pair Share
Untuk menumbuhkan kecakapan komunikasi diperlukan suatu model pembelajaran

yang efektif, diantaranya adalah Model pembelajaran Think-pair-share. Model pembelajaran
ini merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang memberikan siswa
kesempatan untuk berbagi dengan yang lain, mengajar serta diberi pembelajaran oleh sesama
siswa yang menjadi bagian penting dalam proses belajar dan sosial yang berkesinambungan.
Melalu model pembelajaran kooperatif tipe Berpikir-berpasangan-berbagi ini diharapkan
dapat membuat siswa lebih aktif serta lebih terampil dalam mengembangkan kecakapan
komunikasinya (Lie,2002:56).

Metode pembelajaran kooperatif tipe berpikir-berpasangan-berempat dapat
meningkatkan aktivitas belajar, sikap dan hasil belajar siswa. Pada penelitian tersebut,
kecakapan komunikasi siswa belum dilihat, sedangkan kecakapan komunikasi merupakan
salah satu tujuan pembelajaran dalam Kurikulum 2006. Model Pembelajaran Berpikir-
Berpasangan merupakan pengembangan dari Think-pair-share yang dikembang-kan oleh
Frank Lyman dan Think-pair-square oleh Spencer Kagan. Anita Lie (Lie,2002:56)
mengkombinasikan kedua teknik tersebut menjadi teknik berpikir-berpasangan-berempat
sebagai struktur pembelajaran kooperatif. Teknik ini memberikan pada kesempatan lebih
banyak siswa untuk mengapresiasikan dirinya. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata
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pelajaran dan tingkatan usia anak didik. Think-pair-share adalah suatu strategi pembelajaran
yang tumbuh dari penelitian pembelajaran kooperatif dan waktu tunggu. Strategi Think-pair-
square yang dikembangkan oleh Spencer Kagan terdiri dari tiga tahap yaitu: Tahap 1)
Thingking (Berpikir). Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan
palajaran, kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara
mandiri beberapa saat. Tahap 2) Pairing (Berpasangan). Guru meminta siswa berpasangan
dengan siswa lain untuk dapat mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap
pertama. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat berbagi jawaban jika telah diajukan suatu
pertanya atau berbagi ide jika suatu persoalan khusus telah diidentifikasi. Biasanya guru
memberi waktu 4 sampai 5 menit untuk berpasangan. Tahap 3) Sharing (Berbagi). Pada tahap
akhir ini, guru meminta pasangan siswa untuk membentuk kelompok yang lebih besar untuk
berbagi yang tentang apa yang telah mereka pelajari dan seterusnya sampai seluruh
kelas. Adapun prosedur pembelajaran kooperatif tipe Berpikir-Berpasangan-Berempat adalah
sebagai berikut: 1) Guru membagi siswa kedalam kelompok dimana satu kelompok terdiri dari
2 orang dengan pengelompokkan heterogen berdasarkan kemampuan akademiknya dan jenis
kelaminnya. 2) Guru memberikan LKS kepada masing-masing siswa, 3) Dalam pengerjannya,
mula-mula siswa diminta bekerja sendiri-sendiri lalu berpasangan dengan salah satu teman
kelompoknya dan selanjutnya dengan kelompok berduat.4) Guru memberikan pertanyaan
kepada siswa yang berhubungan dengan LKS, kemudian siswa diminta untuk memikirkan
jawabannya secara mandiri beberapa saat. Lalu kembali berpasangan dengan salah satu
teman kelompoknya dan berdiskusi untuk meyakinkan jawabannya. Setelah beberapa waktu
siswa diminta kembali kedalam kelompok berempatnya dan berbagi jawaban serta berdiskusi
untuk saling meyakinkan dalam mencari jawaban terbaik. 5) Guru memanggil salah satu
kelompok atau perwakilannya untuk ke depan kelas dan memberikan kesimpulan jawaban
yang telah disepakati kelompoknya dan ditanggapi oleh seluruh siswa sampai ditemukan
suatu kesimpulan. Pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk bekerja sama dalam
menemukan penyelasaian dari suatu masalah, dan mereka mengkoordinasi-kan mereka agar
saling berinteraksi. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa juga mempelajari keterampilan-
keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif dimana salah satunya adalah
keterampilan berkomunikasi agar tidak mengalami kesulitan dalam memberikan gagasannya.

Metode Pembelajaran Snow Ball Throwing
Snowball Throwing bertalian erat dengan teori belajar behavioristik dan teori

perkembangannya Piaget. Pandangan Behaviouristik, yang melahirkan Teori Belajar Konek-
sionisme dan Teori Belajar Kondisio-ning. Teori belajar Koneksionisme dengan tokohnya
Thorndike berpendapat bahwa belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi
antara stimulus dan respon. Bilamana terjadi koneksi antara R - S dan diikuti dengan keadaan
yang memuaskan, maka koneksi itu menjadi lebih kuat. Sebaliknya bila koneksi, diikuti dengan
keadaan yang tidak memuaskan, maka kekuatan koneksi akan menjadi berkurang (Sudrajat.
2008.1).

Snowball artinya bola salju sedangkan throwing artinya melempar. Snowball Throwing
secara keseluruhan dapat diartikan melempar bola salju. Adapun langkah-langkah
pembelajaran Snowball Throwing sebagai berikut: 1) guru menyampaikan materi yang akan
disajikan, 2) guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua
kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi, 3) masing-masing ketua kelompok
kembali ke kelompoknya masing-masing kemudian menjelaskan materi yang disampaikan
oleh guru ke temannya, 4) masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja, untuk
menulis satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah di jelaskan oleh ketua
kelompok, 5) kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa lain
selama kurang lebih 5 menit. Setelah siswa dapat satu bola/satu pertanyaan diberikan
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kesempatan pada siswa tersebut untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas
berbentuk bola tersebut secara bergiliran, 6) evaluasi, dan 7) penutup (Sudrajat. 2008.1).

Pengertian Minat Belajar
Prinsip dasar motivasi adalah, bahwa orang hanya mau mempelajari hal-hal yang

menarik perhatiannya saja dan apa manfaatnya bagi dirinya. Beberapa komponen pembangun
suasana belajar yang menyenangkan, yaitu bangkitnya motivasi belajar, keterlibatan siswa,
terciptanya makna, adanya pemahaman dan penguasaan materi, serta munculnya nilai yang
membahagiakan (Hernowo, 2007: 17). Menumbuhkan motivasi belajar anak sebetulnya tidak
terlalu sulit. Kenali apa yang disukai dan ajak dia melakukan hal tersebut. Niscaya motivasi
belajar pun meningkat (Sindo, 2007: 1). Kuncinya adalah mengetahui apa yang dapat
membuat anak tertarik dan ingin belajar. Bagi anak usia delapan tahun ke bawah,belajar harus
berangkat dari motivasi si anak itu sendiri.

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah
laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dengan motivasi akan tumbuh dorongan untuk melakukan
sesuatu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Seseorang akan melakukan sesuatu kalau
ia memiliki tujuan atas perbuatannya, demikian halnya karena adanya tujuan yang jelas maka
akan bangkit dorongan untuk mencapainya (Mulyasa, 2005b: 112).  Motivasi akan
menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, baik yang
menyangkut kejiwan, perasaan, dan emosi, untuk kemudian bertindak atau melakukan
sesuatu untuk mencapai tujuan.

Kompetensi Matematika
Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan

yang ingin kita sampaiakan. Lambang-lambang matematika  bersifat artifisial yang baru
mempunyai arti setrelah sebuah makna diberikan padanya (Suriasumantri, 2003: 190).
Standar Kompetensi Matematika merupakan seperangkat kompetensi  matematika yang
dibakukan dan harus dicapai oleh siswa pada akhir periode pembelajaran. Standar ini
dikelompok-kan dalam Kemahiran Matematika, Bilangan, Pengukuran dan Geometri, Aljabar,
Statistika dan Peluang, serta Trigonometri dan Kalkulus (Departemen Pendidikan Nasional,
2003: 6). Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar
dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar peserta didik yang mengacu pada pengalaman
langsung (Mulyasa, 2005a: 38).

Pembelajaran matematika sesuai pandangan konstruktivis adalah memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi konsep-konsep/ prinsip-prinsip matematika
dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi.  Guru dalam hal ini berperan sebagai
fasilitator.  Pandangan konstruktivis dalam pembelajaran matematika berorientasi pada: (1)
pengetahuan dibangun dalam pikiran melalui proses asimilasi atau akomodasi, (2) dalam
pengerjaan matematika, setiap langkah siswa dihadapkan kepada apa, (3) informasi baru
harus dikaitkan dengan penga-lamannya tentang dunia melalui suatu kerangka logis yang
mentransformasi-kan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan pengalamannya, dan (4)
pusat pembelajaran adalah bagaimana siswa berpikir, bukan apa yang mereka katakan atau
tulis (Suharta, 2001: 12).

Pengertian Prestasi Belajar

Prestasi belajar secara umum dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai yang diperoleh
siswa melalui proses belajar mengajar. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa prestasi belajar
adalah penguasaan yang dicapai siswa  dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai
dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Siaksoft, 2008: 1). Proses belajar mengajar
erat sekali kaitannya dengan lingkungan atau suasana dimana proses itu berlangsung.
Meskipun prestasi belajar juga dipengaruhi oleh banyak aspek seperti gaya belajar, fasilitas
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yang tersedia, pengaruh iklim kelas masih sangat penting. Hal ini beralasan karena ketika para
peserta didik belajar diruang kelas, lingkungan kelas, baik itu lingkungan fisik maupun
lingkungan non-fisik kemungkinan mendukung mereka atau bahkan malah mengganggu
mereka. Iklim yang kondusif antara lain dapat mendukung interaksi yang bermanfaat diantara
peserta didik, (2) menperjelas pengalaman-pengalaman guru dan peserta didik, (3)
menumbuhkan semangat yang memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas berlangsung dengan
baik, dan (4) mendukung saling pengertian antara guru dan peserta didik. Selain keempat hal
diatas Iklim sosial juga mempunyai pengaruh yang penting terhadap kepuasan peserta
didik.Prestasi belajar peserta didik ditentukan oleh banyak faktor seperti usia, kemampuan
dan motivasi, jumlah dan mutu pengajaran, lingkungan alamiah di rumah dan kelas. Iklim
kelas yang ditandai dengan kehangatan, demokrasi, dan keramah tamahan dapat digunakan
sebagai alat untuk memperbaiki prestasi belajar peserta didik (Wati,  Ristya. 2007).

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak motivasi
belajar dan penggunaan metode pembelajaran dengan prestasi belajar matematika siswa
kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya. Sehingga rancangan penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Tabel 1. Rancangan Penelitian

Keterangan:
X1 = Variabel Bebas
X2 = Variabel Moderator
X1-1 = Metode Pembelajaran Think pair share
X1-2 = Metode Pembelajaran Snow ball throwing
X2-1 = Minat Belajar Tinggi
X2-2 = Minat Belajar Rendah
Y1 =Prestasi Belajar Siswa pada Metode Think pair share dan Minat Belajar Tinggi
Y2 = Prestasi Belajar Siswa pada Metode Snow Ball Throwing dan Minat Belajar Tinggi
Y3 = Prestasi Belajar Siswa pada Metode Think pair share dan Minat Belajar Rendah
Y4 = Prestasi Belajar Siswa pada Metode Snow Ball Throwing dan Minat  Belajar Rendah

Populasi dan Sampel
Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Sampel Penggunaan Metode
Pembelajaran Teknik Sampling

SMPN 21
339 siswa

38 siswa VII A
38 siswa VII F

TPS
Snow ball throwing

simple random
sampling

SMPN 36
266 siswa

38 siswa VII A
38 siswa VII B

TPS
Snow ball throwing

simple random
sampling

152siswa

Variabel Bebas (X1)

Variabel

Moderator (X2) (X1-1) (X1-2)(X2-1)

(X2-2)

Y1 Y2

Y3 Y4
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Dalam penulisan ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 21

dan seluruh siswa kelas VII SMPN 36  . Menurut Sugiyono (2004:55) populasi adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik
tertentu.

Sampel dalam penelitian ini adalah 38 siswa kelas VII A SMPN 21 dan 38 siswa kelas VII
A SMPN 36 Surabaya sebagai kelompok dengan pembelajaran mempergunakan metode
pembelajaran Think pair share, dan 38 siswa kelas VII F SMPN 21 dan 38 siswa kelas VII B
SMPN 36 Surabaya sebagai kelompok dengan pembelajaran mempergunakan metode
pembelajaran snow ball throwing.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Tes Prestasi Belajar Matematika

Instrumen ini berisi 20 butir pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator-indikator
dari kompetensi dasar. Istilah hasil belajar berasal dari bahasa Belanda “prestatie,” dalam
bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Dalam literature, prestasi selalu
dihubungkan dengan aktivitas tertentu, bahwa dalam setiap proses akan selalu terdapat hasil
nyata yang dapat diukur dan dinyatakan sebagai hasil belajar (achievement) seseorang.

Angket Minat Belajar
Instrumen angket minat belajar  ini berisikan 16 butir pertanyaan yang disusun

berdasarkan indikator-indikator minat belajar yaitu: belajar giat, harapan untuk sukses dalam
belajar, serta kekhawatiran akan gagal berkompetisi (Heckhausen, 1967: 4-5). Instrumen
angket minat belajar  ini kemudian dikembangkan dalam bentuk kisi-kisi instrumen.

Instrumen Perlakuan

Adapun perlakuan penelitian antara yang mempergunakan metode pembelajaran Think
pair share dan metode pembelajaran Snow ball throwing dapat dilihat pada tabel di bawah
ini:

Tabel 3. Instrumen Perlakuan Penelitian

Perte-
muan ke

Perlakuan pada pembelajaran dengan
metode pembelajaran Think pair share

Perlakuan pada pembelajaran dengan
metode pembelajaran Snow ball

throwing
Keterangan

1
Penggolongan siswa yang memiliki
minat Belajar Rendah dan yang
memiliki minat Belajar Tinggi

Penggolongan siswa yang memiliki
minat Belajar Rendah dan yang
memiliki minat Belajar Tinggi

Angket minat belajar telah
diuji coba, dan telah diuji
validitas dan reliabilitas.

2-4

Perlakuan pembelajaran dengan
metode pembelajaran Think pair share
pada materi pelajaran nilai tempat
pada bilangan

Perlakuan pembelajaran dengan
metode pembelajaran snow ball
throwing pada materi pelajaran nilai
tempat pada bilangan

5 Tes Prestasi Belajar Matematika Tes Prestasi Belajar Matematika

Instrumen Tes Prestasi
Belajar Matematika telah
diuji Validitas dan
Reliabilitas

Teknik Analisis Data

Pentingnya uji normalitas karena distribusi ini memiliki properti yang berupa proporsi
keseluruhan pengamatan yang jatuh di antara rentang n standar deviasi pada kedua sisi rata-
ratanya. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi
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normal atau tidak (Priyatno, 2008: 28). Pada penelitian ini uji normalitas data
mempergunakan perhitungan yang dikembangkan oleh Komogorov dan Smirnov.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data

1. Deskripsi Data Prestasi Belajar Matematika Siswa

Diagram 1. Deskripsi Prestasi Belajar Matematika

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 5 siswa (3,2%) berprestasi belajar 55, 9 siswa
(5,8%) berprestasi belajar 60, 60 siswa (39%)   berprestasi belajar 65, 21 siswa (13,6%)
berprestasi belajar 70, 10 siswa (6,5%) berprestasi belajar 75, 13 siswa (8,4%)   berprestasi
belajar 80,  18 siswa (11,7%) berprestasi belajar 85, 3 siswa (1,9%)   berprestasi belajar 90, 11
siswa (7,1%)   berprestasi belajar 95,  serta 2 siswa (1,3%)  berprestasi belajar 100.

Diagram 2 Deskripsi Prestasi Belajar Matematika pada Pembelajaran dengan
Metode Think Pair Share

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 3 siswa (3,8%) berprestasi belajar 55, 1
siswa (1,2%) berprestasi belajar 60, 23 siswa (29,8%)   berprestasi belajar 65, 9 siswa (11,6%)
berprestasi belajar 70, 5 siswa (6,4%) berprestasi belajar 75, 8 siswa (10,4%) berprestasi
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belajar 80,  17 siswa (22,0%) berprestasi belajar 85, 1 siswa (1,2%)   berprestasi belajar 90, 7
siswa (9,0%)   berprestasi belajar 95,  serta 2 siswa (2,6%)  berprestasi belajar 100.

Diagram 3 Deskripsi Prestasi Belajar Matematika pada Pembelajaran dengan
Metode Snow Ball Throwing

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 2 siswa (2,6%) berprestasi belajar 55, 8
siswa (10,4%) berprestasi belajar 60, 37 siswa (48,0%)   berprestasi belajar 65, 12 siswa
(15,6%) berprestasi belajar 70, 5 siswa (6,4%) berprestasi belajar 75, 5 siswa (6,4%)
berprestasi belajar 80,  1 siswa (1,2%) berprestasi belajar 85, 2 siswa (2,6%)   berprestasi
belajar 90, serta 4 siswa (5,2%)  berprestasi belajar 95.

2. Deskripsi Data Minat Belajar

Diagram 4 Deskripsi Minat Belajar Siswa

Sehingga dapat dikatakan bahwa 5 siswa (3,29%) memiliki minat belajar 16-32, 75
siswa (49,34%) memiliki minat belajar 33-48, 54 siswa (35,53%) memiliki minat belajar 49-64,
18 siswa (11,84%) memiliki minat belajar 65-80.
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Diagram 5. Deskripsi MinatBelajar Siswa pada Pembelajaran dengan Metode Think Pair
Share

Sehingga dapat dikatakan bahwa pada pembelajaran dengan metode Think Pai Share
ini, 1 siswa (1,32%) memiliki minat belajar 16-32, 36 siswa (47,37%) memiliki minat belajar 33-
48, 26 siswa (34,21%) memiliki minat belajar 49-64,  13 siswa (17,11%) memiliki minat belajar
65-80.

Uji Persyaratan Analisis
Uji Normalitas

Sebaran data pada penelitian ini adalah minat belajar terhadap pembelajaran dengan
metode Think Pair Share maupun pembelajaran dengan metode Snow Ball Throwing diuji
normalitas datanya. Perhitungan pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa minat belajar
memiliki sebaran yang normal baik pada metode Think Pair Share maupun pembelajaran
dengan metode Snow Ball Throwing.

Tabel 4 Uji Normalitas Minat Belajar

Uji
Kolmogorov

Smirnov

Z p signifikansi keterangan

0.487 0,971 0,05 normal

Dengan menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov ditemukan harga Z sebesar 0,487 dan
signifikansi sebesar 0,971 sehingga sebaran data minat belajar tersebut berdistribusi normal,
baik pada pembelajaran dengan metode Think Pair Share maupun pembelajaran dengan
metode Snow Ball Throwing.

Uji Homogenitas
Sebaran data pada penelitian ini adalah sebaran data minat belajar terhadap

pembelajaran dengan metode Think Pair Share maupun pembelajaran dengan metode Snow
Ball Throwing diuji homogenitasnya. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa data minat
belajar memiliki sebaran yang homogen baik pada pembelajaran dengan metode Think Pair
Share maupun pembelajaran dengan metode Snow Ball Throwing. Homogenitas sebaran data
minat belajar tampak pada hasil tes Levene’s, seperti dalam tabel berikut:
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Tabel 5. Uji Homogenitas Minat Belajar

metode

Levene's
Test for

Equality of
Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-
tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

95% Confidence
Interval of the

Difference

Lower Upper
Equal

variances
assumed

.010 .919 -.971 150 .333 -.079 .082 -.240 .082

Equal
variances not

assumed
-.971 148.328 .333 -.079 .082 -.240 .082

Pada hasil perhitungan dengan tes Levene’s ditemukan harga F sebesar 0,010 dan signifikansi
sebesar 0,919 sehingga minat belajar tersebut homogen, baik pada pembelajaran dengan
metode Think Pair Share maupun pembelajaran dengan metode Snow Ball Throwing.

Analisis Data
Hasil Uji Hipotesis Pertama

Dari hasil analisa statistik menggunakan anova dua jalur pada SPSS ditemukan harga F
hitung sebesar 29,756 dan probabilitas  sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05
sehingga Ho ditolak, jadi ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21
dan SMPN 36 Surabaya antara yang diberi pembelajaran menggunakan metode Think pair
share dan yang diberi pembelajaran dengan menggunakan metode Snow ball throwing.

Hasil Uji Hipotesis Kedua
Dari hasil analisa statistik menggunakan anova dua jalur pada SPSS ditemukan harga F

hitung sebesar 238.662 dan probabilitas  sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05
sehingga Ho ditolak, jadi ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan
SMPN 36 Surabaya  antara yang memiliki minat belajar tinggi dan yang memiliki minat  belajar
rendah.

Hasil Uji Hipotesis Ketiga
Dari hasil analisa statistik menggunakan anova dua jalur pada SPSS ditemukan harga F

hitung sebesar 15.408 dan probabilitas  sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05
sehingga Ho ditolak, jadi ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dengan
minat belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36
Surabaya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Pembahasan Hipotesis Pertama

Perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya
antara yang diberi pembelajaran menggunakan metode Think pair share dan yang diberi
pembelajaran dengan mengguna-kan metode Snow ball throwing ini dikarenakan Model
Pembelajaran Berpikir-Berpasangan merupakan pengembangan dari Think-pair-share yang
dikembangkan oleh Frank Lyman dan Think-pair-square oleh Spencer Kagan. Anita Lie
(Lie,2002:56) mengkombinasikan kedua teknik tersebut menjadi teknik berpikir-berpasangan-
berempat sebagai struktur pembelajaran kooperatif. Teknik ini memberikan pada kesempatan
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lebih banyak siswa untuk mengapresiasikan dirinya. Teknik ini bisa digunakan dalam semua
mata pelajaran dan tingkatan usia anak didik.

Pembahasan Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua dari tesis ini yang berbunyi ada perbedaan hasil belajar matematika

siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya  antara yang memiliki minat belajar tinggi dan
yang memiliki minat belajar rendah. Dari hasil analisa statistik menggunakan anova dua jalur
pada SPSS ditemukan harga F hitung sebesar 238,662 dan probabilitas  sebesar 0,000 lebih
kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak, jadi ada perbedaan hasil belajar matematika
siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya  antara yang memiliki minat belajar tinggi dan
yang memiliki minat belajar rendah. Kelompok siswa dengan minat belajar tinggi memiliki nilai
rata-rata prestasi belajar yang lebih baik daripada kelompok siswa yang minat belajarnya
rendah. Perbedaan tersebut dikarenakan minat i sangat erat kaitannya dengan kemampuan,
sehingga orang mengata-kan ada kemampuan yang terkandung di dalam pribadi orang yang
penuh minat.

Pembahasan Hipotesis Ketiga
Hipotesis ketiga dari tesis ini yang berbunyi ada interaksi antara penggunaan metode

pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas VII
SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya, kemudian dilakukan uji statistik. Dari hasil analisa statistik
menggunakan anova dua jalur pada SPSS ditemukan harga F hitung sebesar 15,408 dan
probabilitas  sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 0,05 sehingga Ho ditolak, jadi ada
interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dengan minat belajar terhadap prestasi
belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya.

Interaksi ini dikarenakan ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar
siswa. Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh individu setelah
mengalami suatu proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Prestasi belajar juga diartikan
sebagai kemampuan maksimal yang dicapai seseorang dalam suatu usaha yang menghasilkan
pengetahuan atau nilai - nilai kecakapan. Prestasi belajar bisa juga disebut kecakapan aktual
(actual ability) yang diperoleh seseorang setelah belajar, suatu kecakapan potensial (potensial
ability) yaitu kemampuan dasar yang berupa disposisi yang dimiliki oleh individu untuk
memcapai prestasi. Kecakapan aktual dan kecakapan potensial ini dapat dimasukkan kedalam
suatu istilah yang lebih umum yaitu kemampuan (Yasa, 2008: 1).

SIMPULAN
1. Ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya

antara yang diberi pembelajaran menggunakan metode think pair share dan yang diberi
pembelajaran dengan menggunakan metode snow ball throwing . Dalam penelitian ini
siswa yang diberi pembelajaran menggunakan metode think pair share lebih baik
daripada yang menggunakan metode snow ball throwing.

2. Ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas VII  SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya
antara yang memiliki minat belajar tinggi dan yang memiliki minat belajar rendah.
Siswa yang memiliki minat belajar tinggi akan memperoleh prestasi yang lebih baik jika
dibandingkan dengan siswa yang memiliki minat belajar rendah.

3. Ada interaksi antara penggunaan metode pembelajaran dengan minat belajar terhadap
prestasi belajar matematika siswa kelas VII SMPN 21 dan SMPN 36 Surabaya.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INGGRIS BERBASIS WEB
PADA MATERI TIME SISWA KELAS VII SMPN 21 SURABAYA

Rr. Tri Murniasih
Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 21 Surabaya

Dr. Hartono, P.Si.
UNIPA Surabaya

Abstrak: Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan produk
pembelajaran Bahasa Inggris berbasis web kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya
semester ganjil pada materi time.  Bahan ajar berbasis web ini dikembangkan
dengan media internet yang sangat populer dan telah banyak digunakan oleh
berbagai kalangan karena mudah dan gratis. Fasilitas dari Internet yang
dimanfaatkan secara maksimal dalam pengembangan bahan ajar interaktif ini
adalah tampilan berbasis web yang memanfaatkan www.blogspot.com. Bahan
ajar ini dikembangkan berbasis web dengan www.blogspot.com yang berisi: 1)
Identifikasi tujuan pembelajaran, 2) Analisa pembelajaran, 3) Butir-butir tes.
Bahan ajar berbasis web ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui
situs www.bumurtisite.blogspot.com, selain langsung alamat yang dituju, bahan
ajar ini dapat diakses melalui situs www.google.com dengan menelusuri
bumurtisite, selain itu bahan ajar ini dapat diakses melalui situs www.yahoo.com
dengan menelusuri bumurtisite Siswa tidak perlu mengadakan perjalanan menuju
tempat pelajaran disampaikan, bahan ajar berbasis web bisa diakses dari mana
saja yang memiliki akses ke internet. Pengembangan produk bahan ajar Bahasa
Inggris berbasis web pada materi Time kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya, telah
dilakukan penyempurnaan berdasarkan analisis data ujicoba. Aspek yang
diungkap untuk melakukan revisi meliputi: (1) Ketepatan isi materi dari ahli isi
materi, (2) Ketepatan rancangan dari ahli rancangan media pembelajaran, serta
(3) Hasil uji coba sasaran. Guru dapat mengembangkan bahan ajar Bahasa Inggris
berbasis web pada materi Time kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya, dengan
memanfaatkan Internet. Dimanfaatkannya Internet karena fleksibilitas dalam
memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Siswa tidak perlu
mengadakan perjalanan menuju tempat pelajaran disampaikan, bahan ajar
berbasis web bisa diakses dari mana saja yang memiliki akses ke Internet. Bahkan,
dengan berkembangnya mobile technology (dengan laptop, bahkan telepon
selular jenis tertentu), semakin mudah mengakses bahan ajar berbasis web.
Berbagai tempat juga sudah menyediakan sambungan internet gratis, dengan
demikian dalam perjalanan pun atau pada waktu istirahat bisa memanfaatkan
waktu untuk mengakses bahan ajar berbasis web ini

Kata Kunci: Bahan Ajar Bahasa Inggris, Web

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu semakin pesat.
Fenomena tersebut mengakibatkan adanya persaingan dalam berbagai bidang kehidupan,
salah satu di antaranya bidang pendidikan. Untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas diperlukan adanya peningkatan mutu pendidikan. Namun kenyataanya, kualitas
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pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Untuk itu dalam meningkatkan
kualitas SDM, perlu diusahakan peningkatan mutu pendidikan di tanah air, supaya bangsa
Indonesia tidak tetap berada pada status bangsa yang sedang berkembang, tetapi bisa
menyandang predikat bangsa maju dan tidak kalah bersaing dengan bangsa lain (Susilo, 2007:
239). Peningkatan  mutu pendidikan pada jalur pendidikan formal dapat dilakukan melalui
perbaikan peran serta beberapa komponen yang terlibat di dalam sistem pendidikan,
diantaranya peran pendidik dalam proses pembelajaran (Hartono, 2009).

Proses pembelajaran harus dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, guru
perlu mendorong siswa untuk terlibat dalam setiap peristiwa belajar yang sedang dilakukan.
Pembelajaran aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan
suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan
mengemukakan gagasan. Belajar harus merupakan suatu proses aktif dari siswa dalam
membangun pengetahuannya, bukan hanya proses pasif yang hanya menerima penjelasan
dari guru tentang pengetahuan (Subagio, 2010:1). Masalah pertama dalam pendidikan formal
adalah lemahnya proses pembalajaran. Dalam proses pembelajaran, kurang mendorong anak
untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan
kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan
menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu
untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Masalah yang kedua, dalam pendidikan formal  tidak diarahkan untuk membangun
dan mengembangkan karakter serta potensi yang dimilikinya, dengan kata lain proses
pendidikan kita tidak diarahkan untuk  membentuk manusia yang cerdas, memiliki
kemampuan memecahkan masalah hidup, serta tidak diarahkan untuk membentuk manusia
yang kreatif dan inovatif. Akibatnya, ketika anak didik kita lulus dari sekolah, mereka pintar
secara teoritis, akan tetapi mereka miskin aplikasi. Pada pembelajaran Bahasa Inggris-pun
perlu adanya perubahan terutama pada perubahan sumber belajar, Menurut Mulyasa, salah
satu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran adalah belum
dimanfaatkannya berbagai sumber belajar secara maksimal, baik oleh guru maupun peserta
didik (Mulyasa, 2005). Masalah keempat dalam pendidikan formal adalah dalam
pembelajaran Bahasa Inggris pada materi time yang selama ini pemahaman siswa terhadap
penunjukkan waktu untuk kurang dan lebih masih di bawah harapan. Misalnya untuk
menunjuk waktu 07.10, seharusnya dibaca ten past seven atau seven ten. Tetapi siswa
menjawab salah dengan membaca ten seven yang bisa berarti 10.07. Siswa kesulitan
mengungkapkan waktu dengan tepat dalam Bahasa Inggris. Masalah kelima dalam
pembelajaran Bahasa Inggris adalah selama ini siswa kesulitan dalam materi time, karena
kompetensi tidak tercapai, sebagian besar  nilai siswa masih  berada di bawah SKM, yang
terlihat dari siswa kurang mahir dalam memahami materi terutama yang berkaitan dengan
time, dikarenakan bacaan siswa hanya berasal dari buku paket pegangan siswa, dan jumlah
bacaannya terbatas. Masalah keenam dalam pendidikan formal adalah selama ini internet
menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan siswa. Dengan pertumbuhan teknologi
komunikasi dan informasi yang pesat, internet telah menjadi suatu medium belajar dan
mengajar yang perlu diperhitungkan kemanfaatannya. Internet mempunyai potensi yang
besar dalam pembelajaran, baik sebagai sumber belajar, media, maupun pendukung
pengelolaan proses belajar mengajar (Koesnandar, 2007).

Menyadari bahwa di internet dapat ditemukan berbagai informasi dan informasi itu
dapat diakses secara lebih mudah, kapan saja dan di mana saja, maka pemanfaatan internet
menjadi suatu kebutuhan. Bukan itu saja, pengguna internet bisa berkomunikasi dengan pihak
lain dengan cara yang sangat mudah melalui teknik e-moderating yang tersedia di internet
(Soekartawi, 2002). Siswa senang sekali apabila tugas yang diberikan dicari melalui internet.
Tetapi belum ada materi time yang sesuai dengan materi pembelajaran siswa.

Oleh karena internet menjadi bagian yang penting, maka peneliti ingin mengembangkan
bahan ajar Bahasa Inggris yang berbasis web. Bahan ajar Bahasa Inggris berbasis web ini tak
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bisa lepas dari perkembangan dalam dunia komputer yang begitu pesat. Internet sebagai
pembuka cakrawala dunia semakin memberikan sumbangsih yang berarti dalam dunia
pendidikan pada umumnya. Jadi salah satu perluasan informasinya perlu disesuaikan dengan
proses pembelajaran di sekolah-sekolah.

Dalam pengembangan ini, peneliti mengembangkan bahan ajar Bahasa Inggris pada
materi time berbasis web, untuk menambah khasanah bacaan  siswa dalam Bahasa Inggris,
yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja yang diharapkan dapat menarik minat siswa
dalam materi time. Pengembangan bahan ajar ini berbasis web, ini dikarenakan adanya
berbagai manfaat yang ditawarkannya. Manfaat utama dari pembelajaran berbasis web ini
adalah fleksibilitas, independent learning, dan hemat biaya.

Berdasarkan pemaparan di atas, sangatlah perlu untuk melakukan pengembangan
Bahan Ajar Bahasa Inggris Berbasis Web pada Materi Time Siswa Kelas VII SMP Negeri 21
Surabaya. Dengan pengembangan bahan ajar berbasis web pada materi time, selain
mempunyai manfaat utama yaitu fleksibilitas, independent learning, dan hemat biaya
diharapkan akan memberi kontribusi bagi SMP Negeri 21 Surabaya, khususnya dalam proses
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Inggris.

Tujuan Pengembangan
Tujuan Pengembangan pengembangan ini adalah menghasilkankan bahan ajar Bahasa Inggris
berbasis web pada materi time. Pengembangan bahan ajar berbasis web ini mempunyai
berbagai manfaat yang ditawarkan. Manfaat utama dari pembelajaran berbasis web ini adalah
fleksibilitas, independent learning, dan hemat biaya. Bahan ajar pada materi time diperlukan
karena selama ini pemahaman siswa terhadap penunjukkan waktu untuk kurang dan lebih
masih di bawah harapan. Misalnya untuk menunjuk waktu 07.10, seharusnya dibaca ten past
seven atau seven ten. Tetapi siswa menjawab salah dengan membaca ten seven yang bisa
berarti 10.07. Siswa kesulitan mengungkapkan waktu dengan tepat dalam Bahasa Inggris.
Selama ini siswa kesulitan dalam materi Time, karena kompetensi tidak tercapai, sebagian nilai
siswa masih  berada di bawah SKM, yang terlihat dari siswa kurang mahir dalam memahami
materi terutama yang berkaitan dengan Time, dikarenakan bacaan siswa hanya berasal dari
buku paket pegangan siswa, dan jumlah bacaannya terbatas. Untuk mengatasi masalah
tersebut perlu adanya alternatif penggunaan bahan ajar yang menarik yang sesuai dengan
minat siswa dan karakteristik materi pembelajaran, sehingga siswa merasa senang belajar.
Bahan ajar yang dikembangkan berbasis web karena belum adanya bahan ajar berbasis web
pada materi time. Untuk mencapai kompetensi berbahasa, pembelajaran Bahasa Inggris
memerlukan bahan ajar yang berlandaskan seperangkat rasional teoritis dan praktis yang
mendasari semua keputusan perumusan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator
dalam suatu bahan ajar.

Model Pembelajaran Dick dan Carey

Menurut Ali (2004:37) desain yang dapat digunakan, terutama dalam merencanakan,
mengembangkan, melaksanakan atau evaluasi system pengajaran adalah yang dikemukakan
oleh Dick dan Carey. Model desain yang dikembangkan, secara terperinci menggambarkan
tentang analisis pengajaran dengan pendekatan sistm yang dituangkan dalam mendesain
pengajaran. Pengembangan materi pembelajaran tidak boleh terlalu dikendalikan oleh
kemajuan teknologi internet dan komputer tetapi harus memperhatikan prinsip-prinsip
pembelajaran yang digunakan pada pengajaran biasa. Penggunaan desain instruksional yang
dikembangkan oleh Dick dan Carey (1978) ternyata cocok untuk mengembangkan proses
pembelajaran yang fleksibel (Kogan, 2001:20).

Menurut Universitas Pendidikan Indonesia (2004:2) dalam perencanaan pengajaran
berdasar Dick dan Carey maka bisa dikembangkan: (1) Pemahaman mengenai landasan
filosofis, edukatif, dan tujuan pendidikan yang menjadi dasar pendidikan dan Kurikulum serta
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konsekuensinya bagi proses belajar. (2) Kemampuan mengidentifikasi dan membahas faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan. (3) Kemampuan mengidentifikasi dan
membahas pengaruh berbagai faktor pribadi siswa, sosial dan budaya terhadap proses belajar
siswa. (4) Pemahaman karakteristik kurikulum pendidikan dan aplikasinya bagi perencanaan
pengajaran. (5) Kemampuan merencanakan dan menulis tujuan belajar (kognitif, afektif)
sesuai dengan model dan praktek yang terjadi di sekolah, karakteristik siswa yang belajar, dan
tujuan kurikulum. (6) Kemampuan menentukan pengertian materi dan mengembangkan
materi pelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, lingkungan pendidikan (sekolah),
ketersediaan sumber, dan tujuan yang akan dicapai. (7) Kemampuan menentukan sumber dan
merancang alat peraga yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, kemampuan siswa,
proses belajar, dan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan alam sekitar lengkungan sekolah.
(8) Kemampuan menentukan proses belajar yang sesuai dengan teori belajar yang diyakini,
tujuan yang akan dicapai, sifat materi yang dipelajari, karakteristik siswa, ketersediaan sumber
belajar, dan lingkungan sekolah. (9) Kemampuan mengembangkan dan merevisi rencana
pelajaran/satuan pelajaran berdasarkan masukan dan literatur dan kenyataan di kelas sesuai
dengan format yang digunakan sekolah dan beberapa format alternatif.

Bantuan penyampaian materi fakta secara bermakna, misalnya menggunakan cara
berpikir tertentu untuk membantu menghafal. Sebagai contoh, untuk menghafal jenis-jenis
sumber belajar digunakan cara berpikir: Apa, oleh siapa, dengan menggunakan bahan, alat,
teknik, dan lingkungan seperti apa? Berdasar kerangka berpikir tersebut, jenis-jenis sumber
belajar menurut AECT (1986:2) diklasifikasikan manjadi: Pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan
lingkungan. Bantuan mengingat-ingat jenis-jenis sumber belajar tersebut menggunakan
jembatan keledai, jembatan ingatan (mnemonics) menjadi  POBATEL (Pesan, orang, bahan,
alat, teknik, lingkungan).

WEB

WEB atau yang biasa disebut Website adalah situs di internet yang bisa diakses kapan
saja dan dimana saja. Web dimanfaatkan dalam pembelajaran karena fleksibilitas, personal
learning dan hemat biaya. Pengembangan bahan ajar ini berbasis web karena berbagai
manfaat yang ditawarkan oleh pembelajaran berbasis web ini. Manfaat utama dari
pembelajaran berbasis web ini adalah fleksibilitas, independent learning, dan hemat biaya.
Jika pembelajaran konvensional di kelas mengharuskan siswa untuk hadir di kelas pada jam-
jam tertentu, maka bila bahan ajar dikembangkan berbasis web memberikan fleksibilitas
dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Siswa tidak perlu mengadakan
perjalanan menuju tempat pelajaran disampaikan, bahaan ajar berbasis web bisa diakses dari
mana saja yang memiliki akses ke Internet. Bahkan, dengan berkembangnya mobile
technology (dengan laptop, bahkan telepon selular jenis tertentu), semakin mudah mengakses
bahan ajar berbasis web. Berbagai tempat juga sudah menyediakan sambungan internet gratis
(di bandara internasional dan cafe-cafe tertentu), dengan demikian dalam perjalanan pun
atau pada waktu istirahat makan siang sambil menunggu hidangan disajikan, Anda bisa
memanfaatkan waktu untuk mengakses bahan ajar berbasis web ini.

Bahan ajar berbasiss web memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk memegang
kendali atas kesuksesan belajar masing-masing, artinya pembelajar diberi kebebasan untuk
menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu
modul yang ingin dipelajarinya terlebih dulu. Ia bisa mulai dari topik-topik ataupun halaman
yang menarik minatnya terlebih dulu, ataupun bisa melewati saja bagian yang ia anggap sudah
ia kuasai. Jika ia mengalami kesulitan untuk memahami suatu bagian, ia bisa mengulang-ulang
lagi sampai ia merasa mampu memahami. Banyak biaya yang bisa dihemat dari bahan ajar
berbasis web. Biaya di sini tidak hanya dari segi finansial tetapi juga dari segi non-finansial.
Secara finansial, biaya yang bisa dihemat, antara lain biaya transportasi ke tempat belajar dan
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akomodasi selama belajar, biaya administrasi pengelolaan, penyediaan sarana dan fasilitas
fisik untuk belajar. Biaya non-finansial yang bisa dihemat juga banyak, antara lain:
produktivitas bisa dipertahankan bahkan diperbaiki karena pembelajar tidak harus
meninggalkan pekerjaan yang sedang pada posisi sibuk untuk mengikuti pembelajaran, daya
saing juga bisa ditingkatkan karena siswa bisa senantiasa meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan yang berkaitan dengan materi pelajarannya, dan sementara bisa tetap
melakukan aktifitas rutinnya.

Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan pembelajaran  Bahasa Inggris kelas
VII SMP semester ganjil melalui pendekatan WEB yang menggunakan model Dick and Carey.
Dalam bab metode pengembangan ini dibahas: model pengembangan, prosedur
pengembangan, dan uji coba produk.

Di dalam mengembangkan rancangan bahan ajar berbasis web diperlukan suatu
model pengembangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik isi yang dikembangkan.
Pengembangan bahan ajar berbasis web Bahasa Inggrisa kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya ini
menggunakan model rancangan pembelajaran Dick and Carey. Model Dick dan Carey tersebut
terdiri dari sembilan langkah (Dick & Carey, 1990: 260), yakni; (a) mengidentifikasi tujuan
umum pembelajaran, (b) mengadakan analisis pembelajaran, (c) mengidentifikasi karakteristik
kemampuan awal, (d) merumuskan tujuan khusus pembelajaran, (e) mengembangkan tes
beracuan patokan, (f) mengembangkan strategi pembelajaran, (g) mengembangkan dan
memilih bahan pem,belajaran, (h) merancang dan mengadakan evaluasi formatif, dan (i)
merevisi pembelajaran.Tahapan tersebut dapat dijelaskan melalui diagram alir perangkat
pembelajaran sebagai berikut:
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Subyek Uji Coba

Ahli Isi Materi

Ahli isi materi adalah yang memiliki latar belakang pendidikan S2 Teknologi Pembelajaran,
masih aktif mengajar, serta memahami isi bahan ajar berbasis web yang sedang
dikembangkan oleh peneliti. Dipilihnya kriteria itu karena diharapkan ahli isi materi  bisa
memberi masukan bagaimana ketepatan isi materi serta memberi masukan bagaimana isi
bahan ajar berbasis web yang sedang dikembangkan oleh peneliti. Sehingga yang dipilih
sebagai ahli isi materi adalah Drs. Noor Huda, M.Pd. Beliau adalah guru Bahasa Inggris SMP
Negeri 36 Surabaya.

Ahli Rancangan Media Pembelajaran
Ahli rancangan media pembelajaran adalah yang memiliki latar belakang pendidikan S2
Teknologi Pembelajaran masih aktif mengajar, serta memahami rancangan bahan ajar
berbasis web yang sedang dikembangkan oleh peneliti, serta ahli dalam merancang media
pembelajaran. Dipilihnya kriteria itu karena diharapkan ahli rancangan media pembelajaran
bisa memberi masukan bagaimana ketepatan rancangan bahan ajar berbasis web yang sedang
dikembangkan peneliti serta memberi masukan bagaimana ketepatan rancangan bahan ajar
berbasis web yang sedang dikembangkan oleh peneliti. Sehingga yang dipilih sebagai ahli
rancangan adalah Ari Eko Nugroho, S.Pd., M.Pd., beliau adalah guru Bahasa Inggris SMP
Negeri 24 Surabaya.

Uji Coba Sasaran
Sasaran yang dimaksud  di sini adalah sasaran pengguna produk pengembangan, yaitu siswa
Kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya. Dalam uji coba sasaran dibutuhkan 3 orang untuk uji coba
perorangan, 15 siswa untuk kelompok kecil yang diambil dari kelas VII A tiga siswa, kelas VII B
tiga siswa, kelas VII C tiga siswa, kelas VII D tiga siswa, kelas VII E tiga siswa, dengan kriteria
seorang siswa yang tergolong pandai, seorang siswa yang tergolong sedang, serta seorang
siswa yang tergolong cukup. Uji coba kelompok besar adalah 38 siswa kelas VII SMP Negeri 21
Surabaya, dengan tingkat kemampuan siswa merata di setiap kelas. Pada pengembangan
bahan ajar berbasis web ini, pemilihan subyek uji coba didasarkan pada random sampling dan
dilakukan dengan cara undian, karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Menurut
Sugiyono (2004:56) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi. Teknik pengambilan sampel adalah dengan Probability sampling jenis simple random
sampling,  (Sugiyono, 2004:57) yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama
bagi setiap unsur atau anggota populasi (seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya)
untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Jenis Data
Jenis data yang diperlukan pada tahap uji coba ini meliputi:

1. Ketepatan isi materi bahan ajar berbasis web yang diperoleh dari angket yang diisi oleh
ahli isi materi, yang meliputi kesesuaian materi, kesesuaian indikator hasil belajar hasil
pembelajaran yang hendak dicapai, ketepatan latihan soal yang dipergunakan untuk
mengevaluasi apakah indikator hasil belajar hasil pembelajaran telah tercapai,
kesesuaian urutan konsep, kesesuaian isi dengan strategi pembelajaran yang dipakai.

2. Ketepatan rancangan pembelajaran yang diperoleh dari angket yang didisi oleh ahli
rancangan media pembelajaran yang meliputi penampilan fisik bahan ajar berbasis web
mulai dari font, gambar, cover, serta desain, dan aspek kebahasaan.

3. Kesesuaian desain awal bahan ajar berbasis web yang diperoleh dari uji perorangan
melalui wawancara.
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a. Keterbacaan, kejelasan petunjuk, soal, gambar dan tabel dari uji coba kelompok kecil

(15 siswa kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya) melalui pengisian angket.
b. Kemenarikan dan kemudahan bahan ajar berbasis web tersebut dipelajari secara

keseluruhan diperoleh dari hasil uji coba kelompok besar (38 siswa kelas VII SMP
Negeri 21 Surabaya) melalui pengisian angket.

Instrumen dan Analisis Data
Untuk memperoleh sejumlah data yang diharapkan, digunakan instrumen angket yang
berupa:
1. Wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data tentang
2. Angket Tertutup, digunakan untuk mengumpulkan data  tentang meliputi kesesuaian

materi, kesesuaian indikator hasil belajar hasil pembelajaran yang hendak dicapai,
ketepatan latihan soal, kesesuaian urutan konsep, kesesuaian isi dengan strategi
pembelajaran yang dipakai, penampilan fisik bahan ajar berbasis web, aspek kebahasaan
yang dipakai, keterbacaan, kejelasan petunjuk, kejelasan soal, gambar, serta kemenarikan
dan kemudahan bahan ajar berbasis web tersebut dipelajari secara keseluruhan. Skor
penilaian setiap pertanyan bergerak dari 1 sampai 5 yang sesuai dengan skala Likert
(Arikunto, 2005:180).

3. Angket Terbuka, dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang saran-saran yang
melengkapi angket tertutup.

Data hasil uji coba dalam pengembangan bahan ajar berbasis web Bahasa Inggris kelas
VII pada materi Time serta indikator hasil belajar, yaitu: 1) dapat menyebutkan waktu dengan
tepat, 2) dapat menyebutkan waktu kurang, 3) dapat menyebutkan waktu lebih berbasisWEB
ini bersifat deskriptif.

Analisa ini dilakukan untuk mengolah data hasil tinjauan ahli isi materi (kesesuaian
materi, kesesuaian indikator hasil belajar hasil pembelajaran yang hendak dicapai, ketepatan
latihan soal yang dipergunakan untuk mengevaluasi apakah indikator hasil belajar hasil
pembelajaran telah tercapai, kesesuaian urutan konsep, kesesuaian isi dengan strategi
pembelajaran yang dipakai), ahli rancangan media pembelajaran (penampilan fisik bahan ajar
berbasis web mulai dari font, gambar, cover, serta desain, dan aspek kebahasaan), uji coba
perorangan (kesesuaian desain awal bahan ajar berbasis web), uji coba kelompok kecil
(keterbacaan, kejelasan petunjuk, soal, dan gambar), seta uji coba kelompok besar
(kemenarikan dan kemudahan bahan ajar berbasis web tersebut dipelajari secara
keseluruhan). Hasil analisis data selanjutnya dipergunakan untuk merevisi bahan ajar
berbasis web  sesuai dengan tahapan dalam rancangan pengembangan.

Hasil Pengembangan dan Bahasan

Dari hasil penyajian data di atas dapat diketahui: dari ahli isi materi didapat data
tentang: (a) kesesuaian sub kompetensi telah sesuai sehingga tidak direvisi, (b) kesesuaian
indikator telah sesuai sehingga tidak direvisi, (c) ketepatan latihan soal yang dipergunakan
untuk mengevaluasi apakah kriteria kinerja telah tercapai telah sesuai atau tepat, (d)
kesesuaian urutan konsep telah sesuai sehingga tidak direvisi, (e) kesesuaaian isi dengan
strategi pembelajaran yang dipakai telah sesuai, dengan tambahan komentar bahwa memang
diperlukan bahan ajar berbasis web.

Dari ahli rancangan media pembelajaran didapat data tentang: (a) Penampilan blog,
jenis, ukuran, dan warna font telah sangat sesua, (b) Jenis, ukuran, daan warna gambar telah
sangat sesuai, (c) Warna background telah sesuai dengan tambahan saran lebih baik jika
diganti dengan template baru dari blogspot, (e) Desain background telah sesuai dengan
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tambahan saran lebih baik jika diganti dengan template baru dari blogspot. Aspek kebahasaan
telah sangat sesuai.

Dari uji coba perorangan didapat bahwa untuk aspek keterbacaan baik  siswa I, siswa
II, maupun siswa III  menyetakan telah sangat sesuai. Tampilan blog secara umum menurut
siswa I, siswa II, maupun siswa III  menyetakan  telah menarik. Kemudahan alamat blog dicari
di internet secara umum menurut siswa I, siswa II, maupun siswa III  menyetakan  telah
mudah. Sehingga dari uji coba perorangan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Dari uraian tentang kejelasan petunjuk pada kelompok kecil dapat disimpulkan bahwa
secara umum petunjuk bahan ajar yang sedang dikembangkan ini sesuai. Dari uraian tentang
kejelasan soal pada kelompok kecil dapat disimpulkan bahwa secara umum soal dalam bahan
ajar yang sedang dikembangkan ini telah sesuai. Dari uraian tentang kemenarikan tampilan
blog pada kelompok kecil dapat disimpulkan bahwa secara umum slide pada bahan ajar yang
sedang dikembangkan ini menarik.  Dari uraian tentang kemenarikan bahan ajar Bahasa
Inggris berbasis web pada materi Time kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya pada kelompok besar
dapat disimpulkan bahwa secara umum bahan ajar yang sedang dikembangkan ini menarik
untuk dipergunakan. Dari uraian tentang kemudahan bahan ajar Bahasa Inggris berbasis web
pada materi Time kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya pada kelompok besar dapat disimpulkan
bahwa secara umum bahan ajar ini mudah dipergunakan.

Simpulan

Pengembangan produk bahan ajar Bahasa Inggris berbasis web pada materi Time
kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya, telah dilakukan penyempurnaan berdasarkan analisis data
ujicoba. Aspek yang diungkap untuk melakukan revisi meliputi: (1) Ketepatan isi materi dari
ahli isi materi, (2) Ketepatan rancangan dari ahli rancangan media pembelajaran, serta (3)
Hasil uji coba sasaran. Ketepatan isi materi bahan ajar dari ahli isi materi dapat disimpulkan
bahwa: (a) kesesuaian sub kompetensi telah sesuai sehingga tidak direvisi, (b) kesesuaian
indikator telah sesuai sehingga tidak direvisi, (c) ketepatan latihan soal yang dipergunakan
untuk mengevaluasi apakah kriteria kinerja telah tercapai telah sesuai atau tepat, (d)
kesesuaian urutan konsep telah sesuai sehingga tidak direvisi, (e) kesesuaaian isi dengan
strategi pembelajaran yang dipakai telah sesuai, dengan tambahan komentar bahwa memang
diperlukan bahan ajar berbasis web.

Kesimpulan yang dapat diambil dari ahli rancangan pembelajaran adalah: (a)
Penampilan blog, jenis, ukuran, dan warna font telah sangat sesua, (b) Jenis, ukuran, daan
warna gambar telah sangat sesuai, (c) Warna background telah sesuai dengan tambahan
saran lebih baik jika diganti dengan template baru dari blogspot, (e) Desain background telah
sesuai dengan tambahan saran lebih baik jika diganti dengan template baru dari blogspot.
Aspek kebahasaan telah sangat sesuai.

Kesimpulan dari uji coba perorangan untuk aspek keterbacaan baik  siswa I, siswa II,
maupun siswa III  menyetakan telah sangat sesuai. Tampilan blog secara umum menurut siswa
I, siswa II, maupun siswa III  menyetakan  telah menarik. Kemudahan alamat blog dicari di
internet secara umum menurut siswa I, siswa II, maupun siswa III  menyetakan  telah mudah.
Sehingga dari uji coba perorangan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Kesimpulan dari uji coba kelompok kecil pada umumnya siswa menyatakan bahwa bahan ajar
yang sedang dikembangkan ini memiliki keterbacaan yang telah sesuai, petunjuk bahan ajar
yang sedang dikembangkan ini telah jelas, soal dalam bahan ajar yang sedang dikembangkan
ini telah jelas, serta tampilan blog pada bahan ajar yang sedang dikembangkan ini menarik.

Kesimpulan dari kelompok besar pada umumnya siswa menyatakan bahwa bahan ajar
yang sedang dikembangkan menarik dan mudah untuk dipelajari.
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Saran

Dari hasil penelitian, dapat disarankan agar Guru dapat memanfaatkan bahan ajar
Bahasa Inggris berbasis web pada materi Time kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya ini sebagai
penunjang kegiatan belajar siswa yang dapat membantunya untuk menyampaikan materi
secara individual sesuai dengan kemampuan siswa. Guru dapat mengembangkan bahan ajar
Bahasa Inggris berbasis web pada materi Time kelas VII SMP Negeri 21 Surabaya, dengan
memanfaatkan Internet. Dimanfaatkannya Internet karena fleksibilitas dalam memilih waktu
dan tempat untuk mengakses pelajaran. Siswa tidak perlu mengadakan perjalanan menuju
tempat pelajaran disampaikan, bahan ajar berbasis web bisa diakses dari mana saja yang
memiliki akses ke Internet. Bahkan, dengan berkembangnya mobile technology (dengan
laptop, bahkan telepon selular jenis tertentu), semakin mudah mengakses bahan ajar berbasis
web. Berbagai tempat juga sudah menyediakan sambungan internet gratis, dengan demikian
dalam perjalanan pun atau pada waktu istirahat bisa memanfaatkan waktu untuk mengakses
bahan ajar berbasis web ini.

Selain itu disarankan juga agar sekolah dapat memfasilitasi guru untuk terus
meningkatkan kualitas dirinya melalui pelatihan penggunaan internet dalam pembelajaran.
Sekolah memfasilitasi guru untukmengembangkan potensi guru dengan mengikutsertakan
guru dalam pelatihan aplikasi penggunaan internet.
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PENGARUH PEMBELAJARAN KELOMPOK DENGAN MODEL KEGIATAN
PENGAMAN DAN SUDUT KEGIATAN TERHADAP PERKEMBANGAN

KEMAMPUAN DASAR KELOMPOK B DI TAMAN KANAK-KANAK

Siti Nur Laila Qomariyah
Guru TK Al-Aziez Kabupaten Mojokerto

Prof. Dr. Hartanto Sunardi, ST, S.Si. M.Pd
Guru Besar UNIPA Surabaya

Abstrak: Learning groups are the management models in teaching and learning
activities in which children in a certain time unit there are some groups of
children engaged in activities differ. The management of group learning activities
in kindergarten can be done with a model of safety activities and model activities
corner. Safety activities are activities intended for children who have complete
the task first in the group or other group activities there are no empty seats so
that the child not to disturb other friends. While the corner is the arrangement of
the classroom/space arranged in such a way with the corners of activities that
stimulate children to engage in play/learning. Each model is expected to be
affected differently to the development of basic skills of children, namely the
ability of language, cognitive, physical/motor and the arts.

Kata kunci: pembelajaran kelompok, model pengaman, model sudut kegiatan

Pembelajaran kelompok adalah model pengelolaan kegiatan belajar anak dalam
pembelajaran dimana dalam satuan waktu tertentu terdapat beberapa kelompok anak yang
melakukan kegiatan berbeda-beda. Pengelolaan kegiatan belajar kelompok di TK dapat
dilakukan dengan model kegiatan pengaman dan model sudut kegiatan. Kegiatan pengaman
adalah kegiatan yang dimaksudkan agar anak-anak yang telah menyelesaikan tugas terlebih
dahulu dalam kelompok atau kegiatan pada kelompok lain tidak terdapat tempat duduk yang
kosong sehingga anak tersebut tidak mengganggu teman lain. Sedangkan sudut kegiatan
adalah pengaturan kelas/ruang sedemikian rupa disusun dengan sudut-sudut kegiatan yang
merangsang anak untuk melakukan kegiatan bermain/belajar. Masing-masing model tersebut
diduga akan berpengaruh berbeda terhadap perkembangan Kemampuan Dasar anak, yaitu
kemampuan bahasa, kognitif, fisik/motorik dan seni.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Ada tidaknya perbedaan
kemampuan bahasa anak antara yang diajar menggunakan pembelajaran kelompok model
kegiatan pengaman dengan model sudut kegiatan. 2) Ada tidaknya perbedaan kemampuan
kognitif anak antara yang diajar menggunakan pembelajaran kelompok model kegiatan
pengaman dengan model sudut kegiatan. 3) Ada tidaknya perbedaan kemampuan
fisik/motorik anak antara yang diajar menggunakan pembelajaran kelompok model kegiatan
pengaman dengan model sudut kegiatan. 4) Ada tidaknya perbedaan kemampuan seni anak
antara yang diajar menggunakan pembelajaran kelompok model kegiatan pengaman dengan
model sudut kegiatan, Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan subyek
penelitian sebanyak 56 siswa kelompok B TK Bhakti dan TK Al-Aziez Kecamatan Jetis
Kabupaten Mojokerto. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi dan lembar
kegiatan yang telah disesuaikan dengan indikator-indikator sebagaimana yang ada dalam
kurikulum TK yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
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Menurut para ahli psikologi, usia dini (0-8 tahun) sangat menentukan bagi anak dalam

mengembangkan potensinya. Usia ini sering disebut “usia emas” (the golden age) yang hanya
datang sekali dan tidak dapat diulangi lagi, yang sangat menentukan untuk pengembangan
kualitas manusia selanjutnya. Keith Osborn, Burton L.White, dan Benyamin S. Bloom (1993)
berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa perkembangan intelektual anak
terjadi sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan anak. Sekitar 50% variabilitas
kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak usia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya
terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua.

Usia anak TK dalam perspektif psikologi tahap operasional kongkrit dan instrumen
pendidikannya melalui pemberian contoh dan pembiasaan. Agar selaras dengan tahap
perkembangan dan instrumen pendidikan tersebut, maka pengembangan pembelajaran bagi
anak TK dituntut untuk memberikan pengalaman belajar pada mereka melalui kegiatan
belajar yang dirancang untuk bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Bermain
merupakan kebutuhan bagi anak. Melalui bermain anak akan memperoleh pengetahuan.
Diharapkan melalui bermain dapat memberi kesempatan anak bereksplorasi, menemukan
pengalaman baru, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan.
Selain itu melalui bermain dapat membantu anak mengenal tentang dirinya sendiri, dengan
siapa dia hidup serta lingkungan dimana tempat dia hidup.

Para ahli konstruktivistik mengasumsikan bahwa anak memiliki kemampuan untuk
membangun dan mengkreasi pengetahuan. Menurut pandangan ini pengetahuan itu tidak
terletak dimanapun, melainkan dibangun oleh anak dengan berinteraksi dengan
lingkungannya (Schicedanz, dalam Shocib, 2003:12) asumsi tersebut berimplikasi bahwa
keterlibatan, kreatifitas dan inisiatif anak dalam proses belajar merupakan hal yang sangat
esensial. Suatu pengalaman belajar akan bermakna bagi anak kalau ia berbuat atas
lingkungannya. Kesempatan anak untuk mengkreasi, memanipulasi objek atau ide merupakan
hal yang utama dalam proses belajar. Anak akan terlibat dalam belajar secara lebih intensif
jika ia membangun sesuatu daripada sekedar melakukan atau menirukan sesuai yang
dibangun oleh orang lain.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, nampak permasalahan yaitu
bagaimana merancang model pembelajaran yang sesuai dengan fungsi pendidikan dan
hakekat pembelajaran di TK. Salah satu model pembelajaran yang paling banyak digunakan
guru dalam pembelajaran di TK, yaitu model pembelajaran kelompok. Model pembelajaran
kelompok dibagi lagi menjadi dua, yaitu kegiatan kelompok dengan kegiatan pengaman dan
sudut kegiatan. Model pembelajaran kelompok dapat digunakan guru dengan berbagai
pertimbangan baik teknis, psikologis maupun pedagogis. Secara tehnis pembelajaran
kelompok lebih mudah dalam hal pengaturan atau pengelolaan kelas, karena tidak menuntut
terlalu banyak alat-alat pelajaran yang disediakan. Secara psikologis, model pembelajaran
kelompok membuat anak saling memahami karakteristik satu dengan anak lainnya, sehingga
sangat berarti bagi perkembangan sosial emosionalnya. Sedangkan secara pedagogis, model
pembelajaran kelompok merangsang anak untuk membangun kerjasama dan kompetisi sehat
yang juga sangat berarti bagi perkembangan anak kelak ketika menginjak usia dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas permasalahan yang memiliki cukup alasan
untuk diteliti, yakni penerapan model pembelajaran kelompok, yang dapat dilakukan dalam
dua model, yaitu kegiatan pengaman dan sudut kegiatan. Masing-masing model tersebut
secara teoritis memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karena itu perlu dibuktikan secara
empiris melalui penelitian untuk menemukan model mana yang paling sesuai untuk tujuan
pengembangan kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan bahasa, kognitif, fisik/motorik,
dan seni. Selain itu juga untuk membuktikan kesesuaiannya dengan karateristik anak,
khususnya kelompok B di Taman Kanak-kanak Al Aziez dan Taman Kanak-kanak Bhakti
kecamatan Jetis kabupaten Mojokerto.

Pembelajaran kelompok adalah model pengelolaan kegiatan belajar anak dalam
pembelajaran dimana dalam satuan waktu tertentu terdapat beberapa kelompok anak yang
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melakukan kegiatan berbeda-beda (Depdiknas, 2006:15). Hal ini perlu diperhatikan pada
kegiatan kelompok hendaknya dipilih kegiatan yang diperkirakan anak dapat menyelesaikan
kegiatan tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan. Pada umumnya kegiatan kelompok
digunakan untuk pengorganisasian anak pada saat kegiatan inti. Menurut Ibrahim (2003:46)
metode kelompok adalah suatu cara mengajar yang menekankan aktivitas belajar siswa dalam
bentuk kelompok. Kelompok dibedakan menjadi kelompok kecil (2-5 siswa), kelompok sedang
(6-10 siswa) dan kelompok besar (11-20 siswa). Dalam belajar biasanya digunakan kelompok
kecil dan sedang. Metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok, mengandung
pengertian bahwa siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kesatuan (kelompok)
tersendiri, ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil atau sub-sub kelompok (Sagala,
2006:215-216). Model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman merupakan pola
pembelajaran dimana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dengan kegiatan yang
berbeda-beda. Anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari pada
temannya dapat meneruskan kegiatan di kelompok lain. Jika tidak tersedia tempat, anak
tersebut dapat melakukan kegiatan di kegiatan pengaman.

Pembelajaran dengan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan,
menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang mirip dengan model pembelajaran area,
karena memperhatikan minat anak. Jumlah sudut yang digunakan dalam satu hari bersifat
luwes sesuai dengan program yang direncanakan dengan kisaran 2-5 sudut. Dalam kondisi
tertentu dimungkinkan 1 sudut lebih dari 1 kegiatan. Alat-alat yang disediakan pada sudut-
sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti, disesuaikan dengan tema atau
sub tema yang dibahas. Sudut-sudut kegiatan yang dimaksud adalah: Sudut Ke Tuhanan,
Sudut Keluarga, Sudut Alam Sekitar dan Pengetahuan, Sudut Pembangunan, dan Sudut
Kebudayaan. Keberadaan sudut-sudut kegiatan tersebut dapat ditempatkan di dalam kelas
maupun di ruang tersendiri sesuai keadaan dan kondisi TK masing-masing. Pada waktu
kegiatan di sudut berlangsung, guru tidak hanya berada di salah satu sudut saja, tetapi juga
memberikan bimbingan kepada peserta didik yang membutuhkan atau mengalami kesulitan.

Implikasinya pada proses pembelajaran
Kedua bentuk model pembelajaran diatas baik itu pembelajaran kelompok model

kegiatan pengaman maupun model sudut-sudut kegiatan dianggap penulis sangat relevan
untuk digunakan pada proses pembelajaran diTaman Kanak-kanak pada saat ini.Apalagi
kenyataan dilapangan, penulis sendiri sering menggunakan kedua model pembelajaran
tersebut pada saat bertugas sehari-hari sebagai guru TK. Hal ini disebabkan karena kedua
model tersebut didalamnya banyak memberikan kesempatan dan menstimulus anak untuk
meningkatkan kemampuannya dalam bereksplorasi dan berimajinasi pada pembelajaran yang
dikemas dalam bermacam-macam permainan.Yang tentunya semua itu juga dituntut
kreatifitas guru yang juga sangat berperan penting dalam menciptakan suasana pembelajaran
yang kreatif,  inovatif dan menyenangkan.Sehingga disinilah tugas guru TK/PAUD sebagai
peletak dasar pertama tentang pendidikan pada anak didik diperlukan.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan bahasa anak antara   yang
diajar menggunakan pembelajaran kelompok model kegiatan pengaman dan yang
diajar menggunakan pembelajaran kelompok model sudut kegiatan.

2. Terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan kognitif anak antara yang diajar
menggunakan pembelajaran kelompok model kegiatan pengaman dan yang diajar
menggunakan pembelajaran kelompok model sudut kegiatan.
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3. Terdapat perbedaan yang signifikan pada  kemampuan fisik/motorik anak antara yang

diajar menggunakan pembelajaran kelompok model kegiatan pengaman dan yang
diajar menggunakan pembelajaran kelompok model sudut kegiatan.

4. Terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan seni anak antara yang diajar
menggunakan pembelajaran kelompok model kegiatan pengaman dan yang diajar
menggunakan pembelajaran kelompok model sudut kegiatan.

Pembelajaran kelompok model Kegiatan Pengaman masih sangat relevan untuk
digunakan dalam proses  kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran di Taman Kanak-
Kanak, hal ini dikarenakan dalam model Kegiatan Pengaman ini banyak memberikan
kesempatan pada anak untuk bisa meningkatkan daya eksplorasi dan daya imajinasinya
sebagaimana aspek perkembangan usia anak TK yang banyak membutuhkan stimulus-
stimulus untuk bisa beraktualisasi diri. Pembelajaran kelompok model Sudut Kegiatan juga
masih sangat relevan untuk digunakan dalam proses  kegiatan belajar mengajar pada
pembelajaran di Taman Kanak-Kanak, hal ini dikarenakan dalam model Sudut Kegiatan banyak
diberikan kesempatan pada anak didik untuk bereksplorasi dan berimajinasi dengan tetap
berpegang pada prinsip pembelajaran diTK yaitu bermain sambil belajar dan belajar seraya
bermain.
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PENGEMBANGAN  MEDIA AUDIO VISUAL INTERAKTIF SEBAGAI
ALAT BANTU DALAM SISTEM PEMBELAJARAN PEMBUATAN

BROWNIES KUKUS, MAHASISWA PROGRAM STUDI PKK
KEAHLIHAN TATA BOGA

Yunus Karyanto
UNIPA Surabaya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Media Audio Visual
Interaktif Pembelajaran Bakery dan Pastry, pada pokok bahasan pembuatan
brownies kukus Mahasiswa Program Studi PKK- Keahlian Tata Boga – FKIP
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Hal lain yang ingin diketahui adalah apakah
terdapat perbedaan pemahaman dalam belajar antara mahasiswa yang
menggunakan media belajar konvensional dan yang menggunakan media belajar
audio visual interaktif. Serta untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan
media belajar audio visual interaktif di bandingkan dengan media belajar yang
konvensional dalam meningkatkan motifasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu,
diperlukan pengembangan paket pembelajaran berupa bahan ajar bagi
mahasiswa, Isi paket pembelajaran tersebut diorganisasikan berdasarkan model
Dick and Carey (1985).  Setelah produk selesai dilakukan evaluasi yang dilakukan
melalui 4 tahap, yaitu (1) Tinjauan Ahli Isi Bidang Studi dan ahli rancangan
pembelajaran, (2) Uji coba perorangan, (3) Uji coba kelompok kecil, (4) uji coba
lapangan. Berdasarkan tanggapan yang diperoleh dalam setiap uji coba oleh para
subyek, secara umum diketahui bahwa: Tinjauan ahli isi bidang studi, Tinjauan
ahli Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran menyeluruh menenai performasi
mahasiswa, maka dibuat tabel perbandingan antar skor prates dan pasca tes,
yaitu menurut prosentase, per butir tes jenis ketrampilan/praktek yang
dikerjakan nilai baik oleh setiap mahasiswa. Berdasarkan analisis hasil data test
tersebut diketahui bahwa secara umum pembelajaran yang dirancang ini, mampu
memberikan kemajuan terhadap hasil tes mahasiswa, ada yang mengalami
peningkatan prates ke pasca tes.

Kata Kunci: Media Audio Visual Interaktif, Sistem Pembelajaran, Brownies Kukus

PENDAHULUAN

Upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan senantiasa dicari, diteliti, dan
diupayakan melalui kajian berbagai komponen pendidikan, perbaikan dan penyempurnaan
kurikulum, bahan-bahan instruksional, sitsem penilaian, manajemen pendidikan, penataran
guru, proses belajar mengajar, dan lain-lain sudah banyak dilakukan untuk memajukan
pendidikan khususnya dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan nasional. Dalam
meningkatkan proses dan hasil belajar para siswa sebagai salah satu indikator kualitas
pendidikan, perbaikan dan penyempurnaan system pengajaran merupakan upaya paling
langsung dan paling realistis. Upaya tersebut diarahkan kepada kualitas pengajaran sebagai
suatu proses yang diharapkan dapat menghasilkan kualitas hasil belajar para siswa. Teknologi
pembelajaran adalah salah satu  upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas
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pengajaran. Konsep teknologi pembelajaran merupakan bagian dari teknologi pendidikan
yang bertolak dari pandangan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan suatu system.
Komponen-komponen pendidikan dan pengajaran diatur agar memiliki fungsi yang optimal
dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Semua sumber belajar, baik manusia
maupun non manusia, dirancang dan diupayakan agar membantu proses belajar para siswa.
Teknologi pengajaran juga memberikan alternative terhadap rancangan progam pengajaran
dan strategi pelaksanaannya. Menurut Gagne belajar merupakan kegiatan yang kompleks.
Hasil belajar merupakan kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki ketrampilan,
pengetahuan, sikap, dan nilai. Pada kenyataanya proses belajar yang dilakukan disebuah
lembaga pendidikan umumnya masih meminta siswa untuk melakukan dua hal yaitu
mendengarkan dan membuat catatan. Bila hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dapat
membuat siswa bosan dan tidak bergairah dalam belajar.

Pada bidang mata pelajaran atau kuliah praktek kejuruan contohnya;Mahasiswa jurusan
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga keahlian Tata Boga sering kali diminta hanya untuk
mendengar, dan membaca resep yang akan dipraktekan di dalam proses belajar mengajar
oleh dosen, karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh laboratorium, oleh
karena itu pula hasil praktek mahasiswa kurang maksimal. Mahasiswa sering dibuat bosan
dengan proses belajar yang monoton. Untuk menghindari rasa bosan siswa dalam belajar
maka seorang pengajar tentunya harus dapat merubah situasi belajar menjadi lebih
menyenangkan dengan menggunakan alat bantu berupa media. Perlu disadari bahwa
kecepatan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi tidak seimbang dengan kecepatan
pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri. Oleh karena itu
kepesatan perkembangan IPTEK menjadi tantangan bagi pengajar untuk dapat terus
menemukan dan mengembangkan media belajar yang tepat sehingga dapat menyampaikan
informasi dengan lebih cepat dan tepat kepada siswa ataupun mahasiswa.

Pada mahasiswa program studi pendidikan kesejahteraan keluarga keahlian tata boga
penggunaan media sangatlah penting karena seorang mahasiswa akan lebih cepat bosan
apabila seorang dosen hanya menerangkan secara abtsrak gambaran yang akan dipraktekan,
apalagi tidak semua mahasiswa jurusan tata boga berlatar belakang dari sekolah menengah
kejuruan (SMK) yang linier.  Pada Mata kuliah praktek Bakery dan Pastry  misalnya ; pokok
bahasan pembuatan brownies kukus adalah suatu hal yang sulit bagi mahasiswa
melaksanakannya apabila mereka harus menghafalkan alat dipakai, macam-macam dan
jumlah bahan yang dipakai, terlebih teknik dan cara melakukannya, tanpa ada bantuan media
audio visual. Para mahasiswa biasanya diminta untuk membaca dan menghafal dari buku
resep . Oleh karena itulah saya sebagai seorang pengajar di suatu program studi pendidikan
kesejahteraan keluarga, keahlihan tata boga, fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan,
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tertantang untuk mengembangkan media yang sudah
ada menjadi media audio visual interaktif.

Dale (1969:180) mengemukakan bahwa bahan-bahan audio-visual dapat memberikan
banyak manfaat asalkan dosen berperan aktif dalam proses pembelajaran. Karena itu peneliti
ingin mengembangkan suatu media audio visual untuk dapat membantu dalam proses belajar
mahasiswa jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga keahlihan tata boga Universitas PGRI
Adi Buana Suabaya khususnya pada pokok bahasan pembuatan brownise kukus dengan
melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengembangan Pembuatan Media Audio Visual
Interaktif Sebagai Alat Bantu Dalam Sistem Pembelajaran Pembuatan Brownies Kukus
Mahasiswa Program Studi PKK- Keahlian Tata Boga – FKIP Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya”.

Untuk keperluan tersebut peneliti mengembangkan media audio visual interaktif
pembuatan brownies kukus, rencana pembelajaran,  bagi para mahasiswa yang belajar baik
tanpa media dengan yang  menggunakan media konvensional maupun yang menggunakan
media audio visual interaktif yang dikembangkan.
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METODE PENGEMBANGAN

Pengembangan dilakukan dengan menggunakan model rancangan Dick dan Carey (2001).
Langkah-langkah Desain Pembelajaran menurut Dick and Carey adalah :
1.Mengidentifikasikan tujuan umum  pembelajaran.
2.Melaksanakan analisis pembelajaran
3.Mengidentifikasi tingkah laku masukan dan karakteristik siswa
4.Merumuskan tujuan performansi
5.Mengembangkan butir–butir tes acuan patokan
6.Mengembangkan strategi pembelajaran
7.Mengembangkan dan memilih materi pembelajaran
8.Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif
9.Merevisi bahan pembelajaran
10.Mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif.

Tahapan dari model ini dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Model Dick dan Carey (2001)

Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan dalam pengembangan pembuatan media audio interaktif
pembelajaran Bakery dan Pastry  pada pokok bahasan pembuatan brownies kukus  terdiri dari
lima tahap.
Tahap I    : Menetapkan mata kuliah  yang akan dikembangkan
Tahap II   :Mengidentifikasi kurrikulum mata  kuliah yang akan    dikembangakan
Tahap III:Tahap penyusunan pengembangan media pembelajaran audio visual interaktif
pembuatan brownies kukus dengan langkah –langkah : Mengidentifikasi tujuan pembelajaran,
Menganalisis pembelajaran, Merumuskan tujuan pembelaaran, mengidentifikasi karakteristik
pebelajar. Mengembangkan strategi pembelajaran  dan mengembangkan materi
pembelajaran.
Tahap IV:Tahap pengembangan pembuatan media audio visual interaktif. Sebelum
pengembangan pembuatan media audio visual interaktif diproduksi, ditetapkan dulu langkah-
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langkah tata laksana produksi, berikut ini adalah langkah-langkah sebelum media audio visual
diproduksi: (1). Membuat tema, (2) Membuat desain dengan dengan bantuan ahli untuk
menyusun Garis Besar Pengembangan Media (GBPM), Skenenario, dan Master Kopi audio
atau video,(3) membuat produk dengan bantuan professional media.
Tahap V:Uji coba produk yang meliputi tanggapan ahli isi bidang studi/perancang
pembelajaran, ahli media pembelajaran.

Gambar 2. Tahan-tahap Pengembangan Produk Media Audio Interaktif pada Pembelajaran
Bakery dan Pastry Pokok Bahasan Pembuatan Brownies Kukus.
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Uji Coba Produk

Rancangan Uji Coba

Dalam menetahui tingkat kemenarikan dan keefektifan produk bahan agar dilakukan
serangkaian uji coba terhadap produk tersebut dan kemudian diadakan revisi. Produk yang
dihasilkan akan akan diujicobakan melalui beberapa tahapan antara lain:
a. Tinjauan ahli isi bidang studi/perancang pembelajaran, bertujuan untuk mendapatkan data
berupa penilaian, pendapat dan saran terhadap isi yang tercapai dalam rencana
pengembangan pembuatan media audio interaktif pembelajaran Bakery dan Pastry  pada
pokok bahasan pembuatan brownies kukus yang akan dibuat.
b. Tinjauan ahli media pembelajaran, bertujuan untuk mendapatkan penilaian dan komentar
serta saran terhadap desain paket pembelajaran, model pengembangan, komponen-
komponen isi paket pembelajaran dari pengembangan pembuatan media audio interaktif
pembelajaran Bakery dan Pastry  pada pokok bahasan pembuatan brownies kukus yang akan
dibuat.
c. Tinjauan profesional, bertujuan untuk mendapatkan data berupa penilaian, pendapat dan
saran terhadap kesesuaian media yang dibuat dalam pengembangan pembuatan media audio
interaktif pembelajaran Bakery dan Pastry  pada pokok bahasan pembuatan brownies kukus
yang akan dibuat.
d. Uji coba lapangan, dilakukan dalam kegiatan perkuliahan yang sebenarnya kepada pemakai
paket pembelajaran dengan menggunakan strategi dan alokasi waktu yang telah ditetapkan
dalm jadwal kuliah mahasiswa.

1. Subyek  Coba: dalam uji coba paket pengembangan pembuatan media audio interaktif
pembelajaran Bakery dan Pastry  pada pokok bahasan pembuatan brownies kukus ini
digunakan subyek uji coba pada tahap tinjauan para ahli, subyek uji coba terdiri dari;
a. 1 orang ahli isi bidang studi/ perancang pembelajaran
b. 1 orang ahli media pembelajaran dan
c. 1 orang professional dibidang media
Dalam uji coba lapangan pengembangan pembuatan media audio interaktif pembelajaran
Bakery dan Pastry  pada pokok bahasan pembuatan brownies kukus ini digunakan subyek uji
coba kepada semua mahasiswa semester IV dan VI Jurusan PKK Tata Boga Universitas PGRI
Adi Buana Surabaya.

2. Jenis Data: Jenis data yang diperoleh dari uji coba produk paket pembelajaran ini bersifat
kwalitatif dan kwantitatif. Data kwalitatif berupa tangapan dan saran perbaikan yang
diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data kwantitatif diperoleh melalui angket yang
diberikan kepada subyek uji coba ahli isi, ahli media pembelajaran, ahli disain pembelajaran
dan subyek uji coba lapangan.
3. Instrumen pengupulan Data: Instrumen yang digunakan untuk pengupulan data dalah
wawancara dan angket. Angket dipergunakan untuk mengupulkan data tentang tangapan dan
saran dari subyek uji coba untuk keperluan perbaikan. Peranan wawancara dipergunakan
untuk melengkapi dat yang diperoleh melalui penggunaan anket.
4. Teknik Analisis Data: Ada dua teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah data
yang dihmpun dari hasil tinjauan ahli dan uji coba pengembangan produk pembuatan media
audio interaktif pembelajaran Bakery dan Pastry  pada pokok bahasan pembuatan brownies
kukus, yaitu menggunakn analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistic diskriptif.
a. Analisis deskriftif kualitatif

Digunakan untuk pengolahan data dari revew ahli dan uji coba perorangan atau uji
coba kelomok melalui analisis terhadap hasil wawancara dan diskusi. Informasi-informasi data
kwalitatif yang berupa masukan, tangapan, kritik dan saran yng terdapat pada angket dianlisis
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kemudian dijadikan pijakan untuk merevisi produk pembuatan media audio interaktif
pembelajaran Bakery dan Pastry  pada pokok bahasan pembuatan brownies kukus.
b. Analisis statistic diskriptif.

Analisis data uji coba dalam pengembangan ini bersifat deskriptif. Data yang
diperoleh dideskripsikan dengan menggunakan rumus prosentase.

Prosentase jawaban = Σ ( jawaban X bobot tiap pilihan ) x n  x bobot tertingi
keterangan :
N = Jumlah seluruh item angket

Kualifikasi tingkatan dengan penjelasan seperti table 3.1 berikut:

Tabel 3 Skala penilaian dan kualitas

Skala Penilaian Kualitas
90 % - 100 % Sangat baik / sangat menarik
75 % - 89 % Baik / menarik
65 % - 74 % Cukup / cukup menarik
55 % - 64 % Kurang baik / kurang menarik
0 % - 54 % Sangat kurang baik / sngat kurang baik

KESIMPULAN

Sesuai analisis kebutuhan dilapangan, sangat dipandang perlu merancang dan
mengembangkan sumber belajar media audio visual interaktif yang  berupa compact dish
(CD). Pembelajaran yang dilengkapi komponen-komponen dan panduan-panduan
pelaksanaan dalam pembelajaran praktek mata kuliah bakery dan pastry khususnya pokok
bahsan pembuatan brownies kukus tersebut. Paket pembelajaran yang dikembangkan ini
selanjutnya diuji cobakan untuk mendapatkan data sebagai balikan terhadap produk. Data
tersebut akan menunjukan perlu tidaknya paket pembelajran direvisi. Uji coba melibatkan ahli
bidang studi, ahli rancangan pembelajaran dan ahli media pembelajaran. Dalam uji coba ini
menggunakan angket kelayakan paket pemblajran yang dihasilkan.

Dari rangkaian uji coba para ahli dan mahasiswa, masukannya berupa komentar dan
saran yang bermanfaat untuk perbaikan. Masukan dari ahli bidang studi dan media
pembelajaran misalny; GBPM berisi informasi lengkap tentang program yang akan diproduksi,
Topik yang dikembangkan sesuai dengan silabus matakuliah, Materi yang akan dikembangkan
menjadi program harus sesuai dengan karakteristik program Audio atau video. Berdasarkan
masukan tersebut dilakukan evaluasi dilakukan selam 4 tahap uji coba, analisis, dan revisi
untuk menyusun produk paket media audio visual  interaktif pembelajaran Bakery and Pastry
pada pokok bahasan pembuatan brownies kukus.

Produk pengembangan paket media audio visual  interaktif pembelajaran Bakery and
Pastry pada pokok bahasan pembuatan brownies kukus ini secara obyektif ditemukan
beberapa kelemahan yang dimiliki:
1. Biaya yang diperlkan cukup banyak dalam proses produksi media audio visual interaktif ini.
2. Hanya satu pokok bahasan saja yang dikaji dalam CD Pembelajaran ini, yaitu pembuatan
brownies kukus.
3. CD ini tidak bisa digunakan untuk pokok bahasan pembelajaran yang lain.
4. Harus sering melakukan uji coba produksi brownies kukus sehingga mendapatkan standat
kualitas sesuai uji organolebtik ( tekstur, rupa, rasa dan kreatifitas hasil produksi)
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5. Tidak mudah untuk dilakukan oleh setiap orang.
Kemudian dapat diatasi dengan cara berikut :
1. Kegiatan yang dilaksanakan selama produksi, harus direncanakan secara terarah dan
benar.
2. Memberikan contoh masakan, yang cara  pengolahannya sejenis atau hampir sama dengan
pembuatan brownies kukus.
3. Ditempatkan di laboratorium PKK Tata Boga, sehingga sewaktu-waktu bisa diperlihatkan
kepada mahasiswa sebelum memulai praktek.
4. Memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa  untuk mencoba mengoperasionalkan
Media audio interaktik pembuatan bronies kuskus, sehingga setiap mahasiswa juga ikut
merasakan sebuah pengalaman belajar yang berbeda.
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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PEMECAHAN MASALAH
DENGAN PETA KONSEP DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP

SIKAP MENERIMA  ADANYA  GLOBALISASI  DALAM MATA
PELAJARAN PKn KELAS IV SDN

Muyoto
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Drs. Sugito, M.Pd.
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Abstrak: The effect of concept map learning model, problem solving and
motivation   toward attitude to receive unbeliveble globalisation of PKn IV grade
State elementary school  I Sodo  and SDN II Gempolan Tulungagung. Learning
system constitutes the part can not be separated from the whole system that
built in the effort to achieve the desire learning purpose. To improve the student
study result particularly PKn lesson, a teacher was required to use innovative
learning model. Therefore, the students are not only introduced some abstract
problems, but also asking to think in the more real thing. The formulation of
problem in this research is: (1) Is there any significant influence of concept map
learning model, problem solving toward attitude to receive unbeliveble
globalisation of PKn IV grade? (2) Is there any significant influence the motivation
to make achievement toward attitude to receive unbeliveble globalisation of PKn
IV grade? (3) Is there any interaction between model method of concept map
learning, problem solving and behavior motivation toward attitude to receive
unbeliveble globalisation of PKn IV grade. Concept map learning model method,
problem solving gives the significant influence toward attitude to receive
unbeliveble globalisation PKn study result of IV grade.  High-low motivation to
make performance gives the different influence toward attitude to receive
unbeliveble globalisation of PKn. There is interaction between concept map,
problem solving and motivation to make toward attitude to receive unbeliveble
globalisation of PKn  of IV grade

Kata kunci : Pemecahan Masalah, Peta Konsep , Sikap , Globalisasi, Motivasi

Pendidikan Kewarganegaraan adalah wahana untuk mengembangkan dan
melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur
dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-
hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan telah disebutkan
bahwa tujuan PKn adalah: (1) Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam mencapai isu
kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta anti korupsi. (3)
Berkembang secara positif. (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan
dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi (Standar isi untuk sistem pendidikan dasar dan menengah, Depdiknas, 2006).

Bahan pelajaran pada mata pelajaran PKn kelas IV menurut Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan memang banyak memuat konsep dan istilah-istilah baru sehingga banyak siswa
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yang mengalami kesulitan dalam mempelajarinya. Berdasarkan pengalaman di lapangan
masih banyak siswa yang menggunakan cara belajar dengan menghafal karena cara itu
dianggap paling mudah meskipun hasil belajarnya belum memuaskan. Pembelajaran
memecahkan masalah dengan peta konsep bertujuan agar siswa terangsang oleh tugas dan
aktif mencari serta meneliti sendiri pemecahan masalah itu. Mencari sumber sendiri dan
mereka belajar bersama dalam kelompok diharapkan juga mampu mengemukakan pendapat
dan merumuskan kesimpulan, menyanggah dan mempertahankan pendapatnya. Dari kedua
model pembelajaran yaitu pembelajaran pemecahan masalah dengan peta konsep dan
pemecahan masalah adalah merupakan teknik pembelajaran yang digunakan dalam
penelitian, sedangkan tingkat motivasi berprestasi dalam penelitian ini terbatas pada tinggi
rendahnya motivasi berprestasi yang dapat dilihat dari perilaku siswa, seperti harapan untuk
sukses, pekerja keras, kekhawatiran akan gagal, dan keinginan memperoleh nilai yang lebih
tinggi. Hal tersebut merupakan indikator yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam hal ini
diprediksi bahwa hasil belajar yang dimiliki siswa merupakan hasil pembelajaran yang tidak
terlepas dari perilaku yang ditunjukkannya. Konsep merupakan hasil pemikiran yang
dihubungkan dengan pengalaman dan pengamatan dari alam sekitar. Hasil interaksi manusia
dengan lingkungan menghasilkan prokonsepsi yaitu konsep yang disimpulkan oleh dirinya
sendiri, Breg (dalam Irfa’I, 2002 : 3).

Cara kerja peta pikiran adalah menuliskan tema utama sebagai titik sentral/tengah
dan memikirkan cabang-cabang atau tema-tema turunan yang keluar dari titik tengah
tersebut dan mencari hubungan antara tema turunan. Itu berarti setiap kali kita mempelajari
sesuatu hal maka fokus kita diarahkan pada tema utamanya, poin-poin penting dari tema yang
utama yang sedang kita pelajari, pengembangan dari setiap poin penting tersebut dan
mencari hubungan antara setiap poin. Dengan cara ini maka kita bisa mendapatkan gambaran
hal-hal apa saja yang telah kita ketahui dan area mana saja yang masih belum dikuasai dengan
baik.

Untuk mengajak anak membuat peta pikiran, diperlukan beberapa hal, yaitu kertas
kosong tak bergaris, pena atau spidol berwarna, otak dan imajinasi. Tujuh langkah dalam
membuat peta pikiran: (a) Mulailah dari bagian tengah kertas kosong yang sisi panjangnya di
letakkan mendatar. (b) Gunakan gambar atau foto untuk ide sentral, karena gambar
melambangkan topik utama. (c) Gunakan warna, karena bagi otak warna sama menariknya
dengan gambar sehingga peta pikiran hidup. (d) Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar
pusat dan hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua, dan
seterusnya. (e) Buatlah garis hubung yang melengkung. (f) Gunakan satu kata kunci untuk
setiap cabang atau garis. (g) Gunakan gambar, karena setiap gambar bermakna seribu kata.

Menggunakan peta pikiran untuk keluar dari masalah sistem berpikir secara teratur
sebenarnya sudah mulai dikembangkan para ahli Yunani. Sistem ingatan yang dikembangkan
oleh orang-orang Yunani yang memungkinkan mereka untuk mengingat kembali ratusan dan
ribuan fakta dengan sempurna. Sistem ingatan dari Yunani ini berdasarkan Imajinasi dan
Asosiasi. Berdasarkan kekuatan imajinasi dan asosiasi ini, Tony Buzan menemukan suatu alat
berpikir yang berdasarkan cara kerja alamiah otak, alat yang sederhana, yang benar-benar
mencerminkan kreativitas dan kecemerlangan alamiah dalam proses berpikir, yaitu dengan
peta pikiran (mind map). Menurut Novak dan Gowin (dalam Muliasa 2003 : 22) menyatakan
bahwa peta konsep dapat (1) memperjelas gagasan pokok bagi guru dan siswa yang sedang
memusatkan perhatian pada pokok bahasan, (2) memberikan semacam peta jalan yang
menunjukkan arah untuk mengaitkan konsep agar menjadi proposisi yang berarti, (3) sebagai
ringkasan skematik mengenai apa yang baru saja dipelajari
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Motivasi berprestasi adalah keinginan atau kecenderungan seseorang untuk
melakukan sesuatu secepat mungkin. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi akan lebih giat
belajar dan tidak mudah menyerah meskipun menghadapi kesulitan dalam memecahkan
masalah. Siswa memiliki motivasi berprestasi tinggi akan selalu melakukan sesuatu secepat
mungkin dan sebaik mungkin serta cenderung memiliki keinginan untuk mencapai prestasi.
Atas dasar inilah dapat dikatakan siswa yang ingin melakukan sesuatu secepat mungkin dan
sebaik mungkin diprediksi akan lebih aktif untuk memcahkan masalah yang dihadapi karena
model pembelajaran dan memecahkan masalah sangat tepat digunakan untuk pengajaran
yang sifatnya eksperimental, penelitian, dan sejenisnya. Karena siswa dituntut untuk menguji
dan membuktikan dugaan-dugaan jawaban berdasarkan data dan informasi yang
diperolehnya (Sudjana, 1998:91).

Dalam usaha untuk mempermudah penelitian, maka diperlukan rumusan masalah
sebagai berikut: (1) Adakah pengaruh yang signifikan model pembelajaran pemecahan
masalah  dengan peta konsep terhadap sikap menerima adanya globalisasi dalam mata
pelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN? 2) Adakah pengaruh yang signifikan motivasi
berprestasi terhadap sikap menerima adanya globalisasi dalam mata pelajaran PKn pada siswa
kelas IV SDN? dan (3) Adakah interaksi antara model pembelajaran pemecahan masalah
dengan Peta Konsep dan motivasi berprestasi terhadap sikap menerima adanya globalisasi
dalam mata pelajaran PKn pada siswa kelas IV SDN?

METODE PENELITIAN

Desain penelitian
Pada penelitian ini mempunyai dua kelompok perlakuan sebagai variabel yaitu

pembelajaran pemecahan masalah dengan peta konsep dan pemecahan masalah. Oleh
karena itu desain penelitian ini adalah desain faktorial 2 X 2 bisa dilihat pada gambar 1
berikut:

P

MPK MPM

M MT MT/MPK MT/MPM

MR MR/MPK MR/MPM

Gambar 1.  Desain Penelitian faktorial 2 x 2

Keterangan: (P) Perlakuan penelitian, (MPK) Metode mengajar model  pemecahan masalah
dengan peta konsep, (MPM) Metode Pemecahan Masalah ( M) Subyek Memiliki tingkat
motivasi berprestasi, (MT) Motivasi berprestasi tinggi, (MR) Motivasi berprestasi Rendah.

Dari rancangan variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Variabel Bebas:
Pembelajaran pemecahan masalah dengan peta konsep, (b) Variabel Moderator: Motivasi
berprestasi tinggi dan rendah, (c) Variabel tergantung: Sikap menerima adanya globalisasi.
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Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006: 130). Apabila
seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam elemen penelitian, maka
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas IV
SDN I Sodo  dan SDN II Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006 : 131). Sampel
penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN I Sodo dan SDN II Gempolan Kecamatan Pakel
Kabupaten Tulungagung.
Teknik pengumpulan data yang digunakan: (a) Angket motivasi berprestasi (kuesioner).
Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal
yang diketahuinya.(Arikunto, 2006: 151). Dalam penelitian ini menggunakan metode angket
karena menurut Arikunto (2006:152) metode angket mempunyai keuntungan-keuntungan
sebagai berikut: (1) Tidak memerlukan hadirnya peneliti, (2) Dapat dibagikan secara serentak
kepada banyak responden, (3) Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatannya masing-
masing, (4) Dapat dibuat terstandar sehingga bagi semua responden dapat diberi pertanyaan
yang benar-benar sama.

Instrumen Penelitian
Angket terbuka artinya angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga

respoden dalam memberikan jawaban sesuai dengan kehendaknya. Angket ini digunakan jika
peneliti belum dapat menduga kemungkinan akhir jawaban responden. (2) Angket tertutup
artinya angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal
memberi pada tanda jawaban yang benar. (Arikunto, 2006: 152). Penelitian ini menggunakan
angket tertutup.Angket yangdigunakandalam penelitian ini untuk memperoleh motivasi
belajar siswa. Angket penelitian dikembangkan berdasarkan skala Likert dengan empat
jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS) dan sangat tidak setuju (STS).
Dalam pengukuran variabel instrumen yang digunakan adalah bentuk angket dan bentuk tes.
Tes ini digunakan untuk mengukur perolehan belajar , sedangkan angket digunakan untuk
mengukur motivasi berprestasi.

Tabel 1. Kisi-kisi Motivasi Berprestasi dan Sikap Menerima Adanya Globalisasi

NO Variabel Indikator Butir Soal
1. Motivasi

berprestasi
1. Ingin bekerja keras 1,2,4,5

2. Harapan untuk sukses 3,6,8,10
3. Memiliki kekhawatiran akan gagal 7,9,11,12,13,19,20
4. Ingin berkompetisi 14,15,16,17,18

2. Sikap
menerima
adanya
globalisasi

1. Bijaksana 5,9,19

2. Waspada 4,6,7,14
3. Selektif 2,3,8,12,13
4. Menerapkan nilai-nilai agama 10,11,20

5.Memberi contoh pengaruh positif era
globalisasi di masyarakat

1,15,16,17,18

Untuk analisis data yang diperoleh dari penelitian ini digunakan perangkat tes
parametrik karena asumsi yang melandasi penggunaanya terpenuhi, sehingga perangkat tes
tersebut sangat kuat untuk menguji hipotesis nol. Analisa yang dipakai adalah analisa varian
dua faktor atau ANAVA dua faktor. Sebelum data diolah terlebih dahulu diuji persyaratan
analisisnya, yaitu uji normalitas dan uji  homogenitas terhadap skor motivasi dan skor hasil
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belajar. (1)  Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data-data hasil belajar yang
diperoleh merupakan data yang berdistribusi normal. (2) Uji Homogenitasvarians digunakan
untuk menguji homogenitas (kesamaan) varians data hasil belajar yang diperoleh dari sampel.
(3) Dalam penelitian ini menggunakan uji ANAVA dua faktor, yaitu teknik analisis yang
digunakan untuk mengetahui pengaruh dua faktor A dan B pada suatu respon /variabel tidak
bebas.

HASIL PENELITIAN

Gambar 2. Sikap menerima adanya globalisasi Model Pembelajaran Pemecahan
Masalah dengan Peta Konsep

Sikap menerima adanya globalisasi dengan  Model Pembelajaran Pemecahan Masalah
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Sikap meneima adanya globalisasi dengan Motivasi Tinggi

Sikap menerima adanya globalisasi dengan Motivasi Rendah

PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas
Uji normalitas sebaran skor dilakukan terhadap variabel sikap menerima adanya

globalisasi dengan menggunakan skewness dan kurtosis dengan cara menghitung rasio
skewness dan kurtosis.

Nilai skewness
Rasio Skewness =

standart error skewness
0,273

= = 1,187
0,230
nilai kurtosis

Rasio kurtosis  =
standar error kurtosis

0,855
= = 1,1870

0,457
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Rasio Skewness dan rasio kurtosis lebih kecil dari 2 maka dapat dikatakan distribusi data nilai
sikap terhadap globalisasi memiliki sebaran data normal.

2. Uji Homogenitas

Persyaratan lain yang dituntut dalam penggunaan teknik analisis anava adalah syarat
homogenitas, yakni apakah residu skor variabel terikat untuk setiap skor variabel bebas
tersebut homogen. Hasil pengujian homogenitas (Pengujian kesamaan varian kekeliruan
secara univariat dilakukan dengan uji Levene’s)  tersebut diringkas pada Tabel berikut

F df1 Df 2 Sig

5400 3 106 .002

Hasil analisis statistika   untuk uji homogenitas hasil uji Levene’s menunjukkan bahwa
nilai F untuk variabel terikat sikap menerima adanya globalisasi   adalah sebesar 5,400  dengan
taraf signifikansi lebih besar dari kriteria α=0,05. Disimpulkan bahwa varians kesalahan skor
dari variabel terikat untuk variasi skor variabel bebasnya adalah homogen. Hal ini berarti uji
persyaratan homogenitas untuk variabel dapat dipenuhi. Yang merupakan persyaratan juga
dalam analisis anava adalah validitas dan reliabilitas tes yang digunakan untuk mendapatkan
data dalam penelitian. Soal  yang digunakan untuk mengetahui motivasi siswa sebanyak 20
butir soal terdapat dua soal yang tidak valid yaitu soal no 1 dan 17 yang berarti sola ini harus
diganti, sedangkan delapan belas soal lainnya dapat dipergunakan karena valid. Reliabilitas
soal untuk mengetahui motivasi siswa  hanya satu soal yaitu soal no 1 yang tidak  reliabel dan
harus diperbaiki. Penghitungan validitas dan reliabilitas soal untuk mengetahui motivasi
disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Tabel Validasi  Soal  Motivasi

No Koefisien korelasi Harga t harga t tabel Keputusan

1 0,13 0,94 1,67 tidak valid
2 0,94 3,73 1,67 valid
3 0,52 4,38 1,67 valid
4 0,55 4,75 1,67 valid
5 0,45 3,63 1,67 valid
6 0,48 3,97 1,67 valid
7 0,38 3,02 1,67 valid
8 0,26 1,97 1,67 valid
9 0,19 1,41 1,67 valid

10 0,34 2,64 1,67 valid
11 0,29 2,21 1,67 valid
12 0,39 3,08 1,67 valid
13 0,41 3,27 1,67 valid
14 0,44 3,53 1,67 valid
15 0,25 1,90 1,67 valid
16 0,34 2,61 1,67 valid
17 0,18 1,36 1,67 tidak valid
18 0,38 3,02 1,67 valid
19 0,42 3,34 1,67 valid
20 0,23 1,75 1,67 valid
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Tabel 3. Tabel Reliabilitas  Soal  Motivas

No Koefisien korelasi Harga r harga r tabel Keputusan
1 0,13 0,227 0,266 tidak riliabel
2 0,94 0,626 0,266 reliabel
3 0,52 0,680 0,266 reliabel
4 0,55 0,707 0,266 reliabel
5 0,45 0,617 0,266 reliabel
6 0,48 0,648 0,266 reliabel
7 0,38 0,554 0,266 reliabel
8 0,26 0,414 0,266 reliabel
9 0,19 0,320 0,266 reliabel

10 0,34 0,509 0,266 reliabel
11 0,29 0,450 0,266 reliabel
12 0,39 0,560 0,266 reliabel
13 0,41 0,581 0,266 reliabel
14 0,44 0,608 0,266 reliabel
15 0,25 0,403 0,266 reliabel
16 0,34 0,504 0,266 reliabel
17 0,18 0,310 0,266 reliabel
18 0,38 0,554 0,266 reliabel
19 0,42 0,588 0,266 reliabel
20 0,23 0,378 0,266 reliabel

Perangkat tes yang digunakan untuk mengetahui sikap terhadap globalisasi dalam
pemecahan masalah sebanyak 20 item  tes. Tingkat validitasnya tedapat lima soal yaitu soal
no 2, 4, 5, 8 dan 13 yang perlu diperbaiki, sedangkan yang lain sudah valid. Adapun
reliabilitasnya hanya terdapat satu soal yang perlu diadakan perbaikan yaitu soal no 5.
Penghitungan validitas dan reliabilitas soal untuk mengetahui sikap menerima terhadap
adanya globalisasi dengan pemecahan masalah disajikan dalam tabel berikut. Tabel Validasi
Soal Sikap Menerima Adanya Globalisasi dengan Pemecahan Masalah.

Tabel 3.  Validasi Soal Sikap Menerima Adanya Globalisasi dengan Pemecahan
Masalah

No Koefisien Korelasi Harga t Harga t tabel Keputusan
1 0,41 3,32 1,67 Valid
2 0,16 1,16 1,67 Tidak Valid
3 0,37 2,91 1,67 Valid
4 0,21 1,55 1,67 Tidak Valid
5 -0,02 -0,18 1,67 Tidak Valid
6 0,31 2,34 1,67 Valid
7 0,36 2,85 1,67 Valid
8 0,20 1,52 1,67 Tidak Valid
9 0,31 2,33 1,67 Valid

10 0,40 3,16 1,67 Valid
11 0,51 4,36 1,67 Valid
12 0,30 2,33 1,67 Valid
13 0,22 1,64 1,67 Tidak Valid
14 0,36 2,82 1,67 Valid
15 0,45 3,65 1,67 Valid
16 0,29 2,23 1,67 Valid
17 0,40 3,21 1,67 Valid
18 0,30 2,32 1,67 Valid
19 0,56 4,88 1,67 Valid
20 0,29 2,21 1,67 Valid
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Tabel 4. Reliabilitas Soal Sikap Menerima Adanya Globalisasi dengan Pemecahan

Masalah

No Koefisien Korelasi Harga r Harga r tabel Keputusan
1 0,41 0,586 0,266 Reliabel
2 0,16 0,271 0,266 Reliabel
3 0,37 0,541 0,266 Reliabel
4 0,21 0,344 0,266 Reliabel
5 -0,02 -0,050 0,266 Tidak Reliabel
6 0,31 0,468 0,266 Reliabel
7 0,36 0,534 0,266 Reliabel
8 0,20 0,340 0,266 Reliabel
9 0,31 0,468 0,266 Reliabel

10 0,40 0,569 0,266 Reliabel
11 0,51 0,679 0,266 Reliabel
12 0,30 0,467 0,266 Reliabel
13 0,22 0,361 0,266 Reliabel
14 0,36 0,531 0,266 Reliabel
15 0,45 0,619 0,266 Reliabel
16 0,29 0,453 0,266 Reliabel
17 0,40 0,575 0,266 Reliabel
18 0,30 0,466 0,266 Reliabel
19 0,56 0,716 0,266 Reliabel
20 0,29 0,451 0,266 Reliabel

Sumber Jumlah Kuadrat db Rata-rata Kuadrat F p

Model terkoreksi 1597.233a 3 532.411 14.317 .000
Intersep 563750.920 1 563750.920 1.516E4 .000
MODEL 133.577 1 133.577 3.592 .061
MOTIVASI 853.829 1 853.829 22.960 .000
MODEL * MOTIVASI 452.122 1 452.122 12.158 .001
Kesalahan 3941.940 106 37.188
Total 613685.000 110
Total Terkoreksi 5539.173 109

1. Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis Penelitian yang Pertama

Ada pengaruh signifikan model pembelajaran peta konsep dan pemecahan masalah
terhadap sikap menerima adanya globalisasi dalam mata pelajaran  PKn pada siswa kelas IV
SDN I Sodo dan SDN II Gempolan Kecanatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Dari analisis data
terdapat nilai F untuk metode adalah 3,592 dengan nilai signifikasi < 0,05, ini berarti terdapat
perbedaan hasil belajar dengan menggunakan peta konsep, pemecahan masalah dengan hasil
belajar yang konvensional. Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh metode yang diberikan.
Jadi metode berpengaruh terhadap sikap menerima adanya globalisasi dalam mata pelajaran
PKn pada siswa kelas IV SDN I Sodo dan SDN II Gempolan Kecanatan Pakel Kabupaten
Tulungagung Berdasarkan pendapat Novak dan Gourin (dalam Muliasa 2003:24), bahwa peta
konsep dapat membuat jelas gagasan pokok bagi guru dan siswa yang sedang memusatkan
perhatian pada pembelajaran. Sedangkan Orton (dalam Muliasa 2003:24) menyatakan ”A
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concept map is simply a liked network of related element of learning material” peta konsep
merupakan suatu jaringan yang terdiri dari konsep-konsep yang saling berkait.

Berkaitan dengan pemecahan masalah, Newell dan Simon (dalam Sujimat 1996:27
dan Rumijan 2002:34) mengatakan bahwa prosedur pemecahan masalah dapat menggunakan
cara Heuristic, yaitu pemecahan masalah yang dilakukan secara berulang-ulang dengan
membandingkan persyaratan yang ada.

2. Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis penelitian yang Kedua

Ada pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi terhadap sikap menerima adanya
globalisasi dalam mata pelajaran  PKn pada siswa kelas IV SDN I Sodo dan SDN II Gempolan
Kecanatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Dari hasil analisis data terdapat nilai F untuk  =
22,960 dengan signifikasi 0,000 jika dengan menggunakan tingkat signifikasi  = 5%, maka
dapat dikatakan terdapat perbedaan sikap menerima adanya globalisasi dengan motivasi
beprestasi tinggi dan sikap menerima adanya globalisasi dengan motivasi berprestasi rendah.
Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh motivasi. Jadi motivasi berpengaruh terhadap sikap
menerima adanya globalisasi dalam mata pelajaran  PKn pada siswa kelas IV SDN I Sodo dan
SDN II Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan pendapat Janict (1980, Mogot, 2000:27) bahwa motivasi adalah
kesungguhan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan sukses untuk mencapai suatu
prestasi yang diinginkan. Jadi keseluruhan atau totalitas kekuatan  yang tersembunyi dalam
diri. sekarang dengan mengerahkan tenaga untuk melakukan sesuatu yang lebih baik
dibanding sebelumnya. Menurut Dr. Dimyati (2006:81) bahwa jenis motivasi itu terbagi dua,
yaitu motivasi primer dan sekunder yaitu didasarkan pada motor-motor dasar dan motivasi
yang dipelajari.

3. Pembahasan Hasil Analisis Hipotesis penelitian yang Ketiga

Terdapat interaksi antara metode pembelajaran peta konsep, pemecahan masalah dan
motivasi berprestasi terhadap sikap menerima adanya globalisasi dalam mata pelajaran  PKn
pada siswa kelas IV SDN I Sodo dan SDN II Gempolan Kecanatan Pakel Kabupaten
Tulungagung.
Dari analisis data terdapat nilai F untuk interaksi metode dan motivasi berprestasi adalah
12,158 dengan signifikasi 0.001. Jika digunakan nilai signifikasi  =5% berarti dapat dikatakan
ada interaksi model pembelajaran peta konsep, pemecahan masalah dan motivasi berprestasi
terhadap sikap menerima adanya globalisasi pada mata pelajaran PKn kelas IV. Menurut Van
Dallen (1996, Sulastri 1999:34) bahwa proses belajar mengajar adalah interaksi  yang  terjadi
antara faktor guru, kurikulum, siswa, metode, lingkungan dan metode mengajar untuk
mencapai tujuan pengajaran. Jadi, metode mengajar yang dipakai sesuai denga studi konsep
yang diajarkan dan karekteristik siswa, maka terjadi menyenangkan dan mudah diingat. Tjipto
Sasmito (1980, Lumbertus, 1995:35) menyatakan bahwa sistem pengajaran yang dipilih oleh
pengajar menentukan suatu interaksi untuk menentukan hasil belajar, sistem penyampaian
yang dimaksud adalah metode mengajar.
Dari paparan-paparan  tersebut di atas menunjukkan adanya interaksi antara metode
pembelajaran peta konsep, pemecahan masalah dan motivasi berprestasi trehadap sikap
menerima adanya globalisasi dalam mata pelajaran PKn pada siswa kelas IV.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di depan akan digunakan
sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan lebih lanjut, dari hasil penyajian data dan analisis
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data dapat disimpulkan untuk menjawab petanyaan yang ada dalam hipotesis dapat
disimpulkan sebagai berikut: (1) Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran peta
konsep, pemecahan masalah terhadap sikap menerima adanya globalisasi dalam mata
pelajaran  PKn pada  siswa kelas IV SDN I Sodo dan SDN II Gempolan Kecamatan Pakel
Tulungagung. (2) Ada pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi terhadap sikap menerima
adanya globalisasi dalam mata pelajaran  PKn pada  siswa kelas IV SDN I Sodo dan SDN II
Gempolan Kecamatan Pakel Tulungagung. (3) Ada interaksi antara model pembelajaran peta
konsep, pemecahan masalah dan motivasi berprestasi sikap menerima adanya globalisasi
dalam mata pelajaran  PKn pada  siswa kelas IV SDN I Sodo dan SDN II Gempolan Kecamatan
Pakel Tulungagung.

Berkaitan dengan  pelaksanaan penelitian model pembelajaran ini, maka peneliti
memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru
hendaknya memilih metode yang tepat dan sesuai dengan konsep yang akan diajarkan kepada
siswa. Sebab dengan pemilihan metode yang tepat dapat meningkatkan kualitas hasil belajar.
(2) Pada waktu proses belajar mengajar menggunakan metode peta konsep hendaknya
seorang guru dapat mengatur atau membagi waktu yang tepat, sebab tanpa pengaturan
waktu yang efektif  maka semua yang direncanakan tidak akan dapat berhasil dengan
maksimal. (3) Baik sebelum maupun sesudah prses belajar mengajar hendaknya guru itu dapat
memberikan bimbingan dan motivasi kepada para siswa dalam pembuatan peta konsep,
sebab dengan bimbingan dan motivasi seorang guru akan dapat mempercepat tugas yang
telah diberikan oleh guru kepada siswa. (4) Pada waktu diskusi kelompok, seorang guru
sebaiknya selalu mengingatkan kepada para siswa agar dapat menentukan konsep-konsep
baru untuk dapat menambah wawasan, sehingga waktu yang didiskusikan cepat selesai. (5)
Setiap proses belajar mengajar hendaknya seorang guru selalu memberi motivasi untuk
berprestasi, sebab dengan motivasi itu akan mampu meningkatkan kualitas hasil
belajar.
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PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG (DIRECTIVE
LEARNING), PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DAN DISIPLIN
BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PRAKTIK ALAT UKUR

LISTRIK SISWA KELAS X TPFL DI SMKN

Eko Warsini
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Drs. Suhari SH, M.Si.
UNIPA Surabaya

Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah ada perbedaan hasil
belajar praktik alat ukur listrik antara pembelajaran yang menggunakan model
pembelajaran langsung (directive learning) dan pembelajarannya yang
menggunakan problem based learning (PBL) siswa kelas X TPFL di SMK Negeri 7
dan SMK Negeri 2 Surabaya? 2) Apakah ada perbedaan hasil belajar alat ukur
listrik antara yang mempunyai disiplin belajar tinggi dan yang mempunyai disiplin
belajar rendah siswa kelas X TPFL di SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya?
dan 3) Apakah ada interaksi antara model pembelajaran langsung,PBL dan disiplin
belajar terhadap hasil belajar alat ukur listrik siswa kelas X TPFL di SMK Negeri 7
dan SMK Negeri 2 Surabaya? Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini
adalah (1) variabel bebas yaitu: model pembelajaran langsung dan PBL, (2)
variabel moderator yaitu: disiplin belajar dan (3) variabel terikat adalah hasil
belajar praktek alat ukur listrik. Sedangkan rancangan penelitian ini adalah
faktorial 2 x 2. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X TPFL di SMK
Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya yang terdiri dari 6 kelas. Karena jumlah
populasi besar maka penelitian ini menggunakan sampel yang berjumlah 144
siswa yang terdiri dari kelas X TPFL SMK Negeri 7 Surabaya sebanyak 2 kelas dan
siswa kelas X TPFL SMK Negeri 2 Surabaya sebanyak 2 kelas.Teknik yang
digunakan untuk pengambilan sampel dengan teknik random sampling dengan
cara undian. Untuk menguji hipotesis 1, 2  dan 3 menggunakan uji Anava Dua
Jalur. Berdasarkan hasil analisis data  dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Ada
perbedaan hasil belajar praktik alat ukur listrik antara pembelajaran yang
menggunakan model pembelajaran langsung dan pembelajarannya yang
menggunakan PBL siswa kelas X TPFL di SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya
2) Ada perbedaan hasil belajar alat ukur listrik antara yang mempunyai disiplin
belajar tinggi dan yang mempunyai disiplin belajar rendah siswa kelas X TPFL di
SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya dan 3) Ada interaksi antara model
pembelajaran langsung, PBL dan disiplin belajar terhadap hasil belajar alat ukur
listrik siswa kelas X TPFL di SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya.

Kata Kunci: Model Pembelajaran Langsung (Directive learning), Problem Based
Learning (PBL), Disiplin Belajar, Hasil Belajar

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai jawaban terhadap kebutuhan dunia kerja, Pemerintah telah mengembangkan
kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan.
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Dengan kurikulum ini diharapkan SMK mampu menghasilkan lulusan-lulusan untuk menjadi
tenaga kerja profesional di dunia kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup sendiri
maupun keluarga serta masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kelompok
Teknologi Bidang Teknik Listrik, yang merupakan salah satu bagian dari Kelompok Teknologi
yang dikembangkan di lingkungan SMK, telah mengklasifikasikan lingkup kompetensinya
menjadi empat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu: (1) KTSP Pembangkit
Tenaga Listrik, (2) KTSP Transmisi Tenaga Listrik, (3) KTSP Distribusi Tenaga Listrik, dan (4)
KTSP Pemanfaatan Tenaga Listrik (Depdiknas, 2006:26).

KTSP Pembangkit Tenaga Listrik meliputi sumber energi dan proses konversinya sampai
menjadi energi listrik, KTSP Transmisi Tenaga Listrik menitikberatkan pada aspek
pengirimanan daya listrik dari pusat pembangkit sampai ke gardu distribusi, KTSP Distribusi
Tenaga Listrik meliputi pendistribusian tenaga listrik dari gardu distribusi ke pusat-pusat
beban, dan KTSP Pemanfaatan Tenaga Listrik mencakup ranah bagaimana listrik dimanfaatkan
untuk memenuhi kebutuhan para pemakainya yang dampaknya dapat dirasakan secara
langsung. Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik kompetensi KTSP Pemanfaatan Tenaga Listrik.
Oleh karena itu, akan sangat membantu para siswa SMK Teknik Listrik dalam mengenal dan
memahami teknik pemanfaatan tenaga listrik di industri maupun dalam kehidupan sehari-
hari. Dengan pemahaman yang dimiliki, diharapkan dapat menyokong profesionalitas kerja
para lulusan yang akan memasuki dunia kerja. Bagi para guru SMK dapat digunakan untuk
membantu dalam mengembangkan materi pembelajaran yang aktual dan tepat guna bagi
para alumni SMK untuk memperluas pemahamannya di bidang pemanfaatan tenaga listrik
terkait dengan bidang kerjanya masing-masing. Dengan kompetensi dan pemahaman yang
dimiliki, diharapkan dapat menyokong profesionalitas kerja para lulusan yang akan memasuki
dunia kerja. Bagi para guru SMK, sehingga dapat membantu dalam mengembangkan materi
pembelajaran yang aktual dan tepat guna.

Salah satu materi pada mata diklat teknik listrik adalah alat ukur dan pengukuran listrik.
Pada materi ini siswa belajar tentang cara mengetahui dan mengukur besaran listrik DC
maupun AC seperti tegangan, arus, resistansi, daya, faktor kerja, dan frekuensi dengan
menggunakan alat ukur listrik. Proses pembelajarannya lebih banyak menekankan pada
keterampilan sehingga siswa menjadi lebih mahir atau trampil dalam menggunakan alat ukur
listrik. Dengan ciri seperti itu, banyak siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti
pembelajaran terutama siswa yang sama sekali tidak memiliki keterampilan dasar kelistrikan.
Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model pembelajaran langsung
(Directive learning). Pembelajaran langsung) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang
dapat membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang
dapat diajarkan selangkah demi selangkah (Soeparman dan Nur, 2000:25). Model
pembelajaran langsung dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang
pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat
dipelajari selangkah demi selangkah. Landasan teoritik strategi pembelajaran langsung adalah
teori belajar sosial, yang juga disebut belajar melalui observasi, atau disebut teori pemodelan
tingkah laku (Soeparman & Nur, 2000:29). Melalui pembelajaran langsung siswa dapat
mengembangkan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural secara tersetruktur
dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apakah ada perbedaan hasil belajar
praktik alat ukur listrik antara pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran
langsung (directive learning) dan pembelajaran yang menggunakan problem based learning
siswa kelas X TPFL di SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya? 2)Apakah ada perbedaan
hasil belajar alat ukur listrik antara yang mempunyai disiplin belajar tinggi dan yang
mempunyai disiplin belajar rendah siswa kelas X TPFL di SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 2
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Surabaya? Dan 3)Apakah ada interaksi antara model pembelajaran langsung (directive
learning), PBL dan disiplin belajar terhadap hasil belajar alat ukur listrik siswa kelas X TPFL di
SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya?

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan adaah peneltiian eksperimen dengan post-

test/Pasca Uji (Arikunto, 2002:78). Rancangan tersebut dipilih dengan alasan penelitian ini
berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok
kontrol disamping kelompok eksperimental. Yang mana kedua kelompok subyek tersebut
telah terbentuk secara wajar (teknik rumpun) sehingga sejak awal bisa saja kedua kelompok
subyek telah memiliki karakteristik yang berbeda (Degeng, 1999:19). Variabel-variabel yang
diteliti dalam penelitian ini adalah (1) variabel bebas yaitu strategi pembelajaran langsung
(directive learning) dan PBL, (2) variabel moderator yaitu disiplin belajar dan (3) variabel
terikat adalah hasil belajar.

Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas X TPFL SMK Negeri 7 Surabaya yang berjumlah 3
kelas dengan jumlah siswa 108, dan siswa kelas X TPFL SMK Negeri 2 Surabaya yang berjumlah
3 kelas dengan jumlah siswa 108. Sedangkan Sampel ditetapkan 4 (empat) kelas yaitu siswa
kelas X TPFL SMK Negeri 7 Surabaya sebanyak 2 kelas dan siswa kelas X TPFL SMK Negeri 2
Surabaya sebanyak 2 kelas, sehingga secara keseluruhan sampel berjumlah yang berjumlah
144 siswa.

Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengukur hasil belajar digunakan tes yang dimaksudkan untuk mengetahui

apakah strategi pembelajaran langsung (directive learning) dan problem based learning. Tes
ini dikembangkan dengan dua pendekatan yakni pendekatan rasional dan pendekatan
empirik. Pendekatan rasional, digunakan untuk menganalisis kesahihan isi (Content Validity)
dari butir-butir tes sedangkan pendekatan empirik di lakukan setelah tes diuji cobakan, yang
dimaksudkan untuk menganalisis validitas dan reliabilitas tes.

Untuk mengukur tingkat disiplin belajar siswa, maka digunakan alat pengumpulan data
yang berupa angket. Angket dalam penelitian ini berjumlah 12 butir berbentuk angket
tertutup menggunakan skala dengan 4 option. Indikator disiplin belajar terdiri dari 4 indikator
yaitu: 1) Patuh dan taat terhadap tata tertib di sekolah; 2) Persiapan belajar siswa, 3Perhatian
terhadap kegiatan pembelajaran; dan 4) Menyelesaikan tugas pada waktunya. (Tu’u,
2004:35).

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah pengolahan data yang dikumpulkan peneliti dan selanjutnya

digunakan untuk mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh sebagai perwujudan
hipotesis. Sebelum diadakan analisis data maka dilakukan tes uji Normalitas dan Homogenitas.
Data tersebut digunakan sebagai pengujian prasyarat Hipotesis, setelah kedua tes dilakukan
baru langkah selanjutnya mengadakan uji Hipotesis. Untuk menguji hipotesis 1, 2 dan 3
menggunakan ANAVA Dua Jalur (Riyanto, 2001: 105). Uji normalitas menggunakan uji
Kolmogorov Smirnov dan uji homogenitas menggunakan uji Levene dengan SPSS 14.0.
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Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1.Uji Hipotesis
Hipotesis Pertama

Dari hasil analisis statistik menggunakan rumus Anava Dua Jalur pada SPSS ver 14 untuk
uji hipotesis pertama ditemukan harga F sebesar 7.012 dan signifikansi sebesar 0.009, maka
Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga ada perbedaan hasil belajar praktik alat ukur listrik
antara pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran langsung (directive learning)
dan pembelajaran yang menggunakan problem based learning siswa kelas X TPFL di SMK
Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya.

Hipotesis Kedua
Dari hasil analisis statistik menggunakan rumus Anava Dua Jalur pada SPSS ver 14 untuk

uji hipotesis kedua ditemukan harga F sebesar 5.569 dan signifikansi sebesar 0.000, maka Ha
diterima dan Ho ditolak, sehingga ada perbedaan hasil belajar alat ukur listrik antara yang
mempunyai disiplin belajar tinggi dan yang mempunyai disiplin belajar rendah siswa kelas X
TPFL di SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya.

Hipotesis Ketiga
Dari hasil analisis statistik menggunakan rumus Anava Dua Jalur pada SPSS ver 14 untuk

uji hipotesis ketiga ditemukan harga F sebesar 8.003 dan signifikansi sebesar 0.005, maka Ha
diterima dan Ho ditolak, sehingga ada interaksi antara model pembelajaran langsung
(directive learning), problem based learning dan disiplin belajar terhadap hasil belajar alat
ukur listrik siswa kelas X TPFL di SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya.

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan

sebagai berikut:
1. Ada perbedaan hasil belajar praktik alat ukur listrik antara pembelajaran yang

menggunakan model pembelajaran langsung (directive learning) dan pembelajarannya
yang menggunakan problem based learning siswa kelas X TPFL di SMK Negeri 7 dan SMK
Negeri 2 Surabaya. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hasil belajar dengan model
pembelajaran langsung (directive learning) lebih baik dari pada problem based learning
dengan selisih 3,3.

2. Ada perbedaan hasil belajar alat ukur listrik antara yang mempunyai disiplin belajar tinggi
dan yang mempunyai disiplin belajar rendah siswa kelas X TPFL di SMK Negeri 7 dan SMK
Negeri 2 Surabaya. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hasil belajar dengan motivasi
tinggi lebih baik dari pada motivasi rendah dengan selisih 12,53.

3. Ada interaksi antara model pembelajaran langsung (directive learning), problem based
learning dan disiplin belajar terhadap hasil belajar alat ukur listrik siswa kelas X TPFL di
SMK Negeri 7 dan SMK Negeri 2 Surabaya.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MODEL ELABORASI PADA MATA
PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS

KOMPETENSI KELAS X DI SMA KRISTEN PETRA 1 SURABAYA

Ayub Minardjo Suwignyo Putro
Universitas Kristen Petra Surabaya

Jl.Siwalan Kerto Surabaya

Abstract: Teaching process in every education field is executed interactively. It is
also held with joyful, challenging and inspiring method so that every participant
can be motivated to be the active participants and be able to give enough space
for ideas, creativity and independence as the participant’s talent, interest,
physical and psychological’s development. Elaboration method, as one of the
model which support the presence of teaching model, is showing the easy
arrangement of the teaching. The problem formula in this development is
designing elaboration teaching model for civic based on the competency for 10th
grade of senior high school students. This research’s purpose is to createn the
teaching design with elaborate model for civic based on the competency at
senior high school which is more interactive, inspirative, joyful, challenging, and
motivating students in studying civic.The subject of this research trial, Petra 1
Surabaya Senior high school's student, 10th grade, 2nd semester, academic year
2009/2010, which is from trial (1) small group, (2) medium group, (3) big group.
The instrument which will be used in this research is test. In this research to
measure the pre-test and this test will be use again for the post-test.Analitical
statistic is used to analyze data which is gathered for measuring the result of
studying based on the elaboration model. Differ trial by using the independence
is used to know whether there's a difference between the pre-test and the post-
test.

Kata Kunci : Bahan Ajar, Model Elaborasi, Pendidikan Kewarganegaraan, Kompetensi

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh
tantangan, diperlukan sosok pendidik yang mampu merancang, melaksanakan, dan menilai
proses pengajaran. Untuk kepentingan tersebut pemerintah memprogramkan kurikulum
tingkat satuan pendidikan (KTSP) untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang disesuaikan
dengan daerahnya dan juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia
secara berkelanjutan (continuous quality improvement), serta untuk mengembangkan
berbagai ranah pendidikan (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dalam sebuah jenjang atau
jalur pendidikan menuju Millenium Development Goals 2015 (Mulyasa, 2006:2).

Reigeluth, Merril, Wilson dan Spiller (dalam Boma, 2006), mengemukakan metode
yang disebut “the Elaboration Theory of Instruction”. Teori elaborasi ini mendeskripsikan cara
yang optimal untuk menyusun dan mengorganisasikan materi suatu mata pelajaran dengan
urut-urutan yang diawali dengan epitome dari satu jenis isi mata pelajaran. Selanjutnya
dielaborasikan pada bagian-bagian yang ada dalam epitome secara bertahap dengan
menunjukkan kaitan antara bagian serta pemberian rangkuman dan sintesis pada tingkat
keterincian yang ditetapkan dalam kurikulum.
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Agar proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien, maka usaha yang dilakukan

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah dengan cara mengembangkan ilmu
merancang (desain) pembelajaran (instructional science). Karena pada umumnya, ilmu
pembelajaran menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan pemahaman dan
memperbaiki proses pembelajaran.

Elaborasi merupakan salah satu cara pengorganisasian pembelajaran yang dapat
mengoptimalkan hasil pembelajaran yang diinginkan. Teori elaborasi merupakan bagian dari
strategi pengorganisasian pembelajaran yang oleh sejumlah tokoh disebut sebagai structural
strategy (Reigeluth, Bunderson, dan Merrill dalam Degeng; 2005:83). Structural strategy
mengacu pada cara untuk membuat urutan (sequencing) dan mensintesis (synthesizing) fakta,
konsep, prosedur dan prinsip yang saling berkaitan. Teori elaborasi sebagai bagian penting
dari strategi pengorganisasian pembelajaran tingkat makro yang dikenal dengan 4S: Selection,
Sequencing, Shynthesizing, and Summary of Subject Matter Content Reigeluth, 1983 dalam
Degeng (2005:116). Diuraikan sebagai metode untuk menyeleksi, mengurutkan,
mensintesiskan dan merangkum isi mata pelajaran.

Pengurutan menunjukkan pada keputusan tentang urutan penyajian topik mata
pelajaran yang berbeda, misalnya perbedaan konsep dan prinsip. Sedangkan pensintesis
menunjuk pada cara untuk menunjukkan hubungan antara topik-topik mata pelajaran, dan
rangkuman menunjuk pada cara meninjau kembali topik mata pelajaran tersebut. Sumbangan
besar teori ini adalah integrasi dari berbagai jenis strategi pengurutan elaborasi ke dalam
suatu set preskripsi, yang kesemuanya ditunjukkan untuk pembentukan struktur kognitif
secara bermakna, subsumatif, dan asimilatif (dalam Boma, 2006:11).

Reigeluth dan Stein (dalam Degeng, 2005:119) membagi menjadi tujuh komponen
strategi yang diintegrasikan dalam teori elaborasi yaitu: (1) Urutan Elaborasi. Preskripsi pokok
dalam teori elaborasiadalah penggunaan urutan sederhana ke kompleks dengan karakteristik
khusus. Selanjutnya mengepitomisasi isi pembelajaran yaitu memulai pembelajaran dengan
ide yang paling sederhana dan paling fundamental yang biasa disebut dengan epitome atau
epitomisasi isi mata pelajaran. (2) Urutan Persyarat Belajar. Gagne (dalam Degeng, 1989)
menyebutkan urutan persyaratan belajar dalam konteks teori elaborasi sepadan dengan
struktur belajar atau hirarkhi belajar. Struktur belajar atau hirarkhi belajar menunjukkan
konsep-konsep, prosedur atau prinsip lain yang dapat dipelajari yang dapat menampilkan
hubungan sebagai persyarat belajar. (3) Rangkuman. Rangkuman merupakan suatu
komponen strategi elaborasi yang digunakan untuk meninjau kembali secara sistematis apa
yang telah dipelajari. Hal ini sangat penting karena dapat membantu mempertahankan
retensi. Rangkuman ada dua jenis, yaitu (a) rangkuman internal (Internal Summarizer) yang
diberikan pada tiap akhir pembelajaran yang berisi mata pelajaran atau fakta-fakta yang baru
disajikan. (b) rangkuman eksternal (Within set Summarizer), yang diberikan setelah beberapa
kali. (4) Pensintesis. Merupakan komponen strategi elaborasi yang berfungsi sebagai pengait
dan pengintegrasi suatu tipe isi mata pelajaran yang mengaitkan sejumlah konsep, atau
prosedur, atau prinsip. Pensintesis berfungsi untuk (a) memberikan pengetahuan yang
bermanfaat, (b) memberikan pengertian yang lebih dalam pada mata pelajaran dengan cara
membandingkan, (c) meningkatkan kebermaknaan dan pengaruh motivasional pada pebelajar
dengan menunjukkan konteks yang lebih luas, (d) meningkatkan retensi, yang membuat
kaitan antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang telah dimiliki pebelajar
(Reigeluth dan Stein dalam Widodo, 2007). (5) Analogi. Menggambarkan persamaan antara
pengetahuan yang baru dan pengetahuan lain di luar cakupan pengetahuan yang dipelajari.
Hal ini dapat membantu pemahaman terhadap pengetahuan yang sukar dimengerti oleh
pebelajar. Semakin dekat persamaan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang
dijadikan analogi semakin efektif analogi tersebut. (6) Pengaktif Strategi Kognitif. Suatu
macam keterampilan intelektual khusus yang mempunyai kepentingan tertentu bagi belajar
dan berpikir. Gagne (dalam Dahar, 1988:168-169) menyebutkan strategi kognitif sebagai
proses kontrol, yaitu suatu proses internal yang digunakan siswa (orang yang belajar) untuk
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memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir. (7)
Kontrol Belajar. Merrill (dalam Degeng, 2005:126) menjelaskan mengenai konsepsi tentang
kontrol belajar mengacu pada kebebasan si-belajar untuk melakukan pilihan dan pengurutan
terhadap: (a) isi yang dipelajari atau content control, (b) kecepatan belajar atau pace control,
(c) komponen strategi pembelajaran yang ingin digunakan si-belajar atau display control, dan
(d) strategi kognitif khusus yang digunakan si-belajar ketika berinteraksi dengan pembelajaran
atau conscious cognition control.

Degeng (1989) menyebutkan ada tujuh prinsip dalam pembelajaran dengan
menggunakan model elaborasi. (1) Penyajian kerangka isi. Kerangka isi yang menunjukkan
bagian-bagian utama mata pelajaran dan hubungan-hubungan utama diantara bagian-bagian
itu hendaknya disajikan pada fase pertama pembelajaran. Teori elaborasi menempatkan
kerangka isi atau epitome pada fase yang paling awal dari keseluruhan peristiwa
pembelajaran. (2) Elaborasi secara bertahap. Bagian yang ada dalam kerangka isi atau
epitome hendaknya dielaborasikan secara bertahap. Prinsip kedua berkaitan dengan tahapan
dalam melakukan elaborasi isi pembelajaran. Elaborasi tahap pertama, akan mengelaborasi
bagian-bagian yang tercakup dalam kerangka isi, elaborasi tahap kedua akan mengelaborasi
bagian-bagian yang tercakup dalam elaborasi tahap pertama, dan begitu seterusnya. (3)
Bagian terpenting disajikan pertama kali. Diupayakan setiap bagian-bagian yang terpenting
hendaknya dielaborasi pertama kali apapun alasannya. Penting tidaknya suatu bagian
ditentukan oleh sumbangannya untuk memahami keseluruhan isi mata pelajaran. Prinsip yang
ketiga ini berkaitan erat dengan pertanyaan bagian mana saja dari semua bagian yang
tercakup dalam kerangka isi atau dalam elaborasi tahap pertama, kedua, dan seterusnya yang
harus disajikan pertama kali. Apabila memiliki hubungan prasyarat belajar, maka bagian yang
menjadi prasyarat harus disajikan terlebih dahulu. (4) Cakupan optimal elaborasi. Sebaiknya
elaborasi dilakukan cukup singkat supaya konstruk berupa fakta, konsep, atau prinsip dapat
diterima dengan baik oleh si-belajar, dan sekaligus mudah dalam membuat sintesis, namun
juga perlu cukup panjang agar tingkat kedalaman dan keluasan elaborasi memadai. (5)
Penyajian sintesis secara bertahap. Sintesis dapat dilakukan setelah setiap kali melakukan
elaborasi untuk menunjukkan suatu hungan diantara konstruk-konstruk yang lebih rinci dari
materi yang baru diajarkan, dan untuk menunjukkan konteks elaborasi dalam epitome. (6)
Penyajian jenis pensintesis. Penyajian pensintesis dapat disesuaikan dengan tipe isi mata
pelajaran, agar struktur konseptual digunakan untuk isi konseptual, struktur prosedural untuk
isi prosedural, dan struktur teoritik untuk isi prinsip atau teoritik. Prinsip ini menghendaki agar
struktur konseptual digunakan untuk konsep, struktur prosedural untuk prosedur, dan
struktur teoritik untuk yang prinsip. (7) Tahapan pemberian rangkuman. Yang dimaksud
rangkuman di sini adalah pengertian singkat-singkat untuk tiap-tiap bagian harus diberikan
pertama kali sebelum memberikan sintesis. Lebih baik lagi, sebelum setiap kali menyajikan
pensintesis. Secara logis, ini dilakukan agar memudahkan proses pembuatan dan sekaligus
pemahaman pensintesis. Untuk prinsip model elaborasi pembelajaran.
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Gambar 1. Prinsip-prinsip Model Elaborasi. ( Adaptasi dari Degeng, 2005:23)

Degeng (2005:132-133) menyebutkan langkah-langkah pembelajaran yang
diorganisasi dengan model elaborasi. (1) Penyajian kerangka isi. Pembelajaran dimulai
dengan menyajikan kerangka isi struktur yang memuat bagian-bagian yang paling penting dari
mata pelajaran tertentu. (2) Elaborasi tahap pertama. Elaborasi tahap pertama adalah
mengelaborasi tiap-tiap bagian yang ada dalam kerangka isi, mulai dari bagian yang
terpenting. Elaborasi tiap-tiap bagian diakhiri dengan rangkuman dan pensintesis yang hanya
mencakup konstruk-konstruk yang baru saja diajarkan atau pensintesis internal. (3)
Pemberian rangkuman dan sintesis eksternal. Pada akhir elaborasi tahap pertama, diberikan
rangkuman dan diikuti dengan pensintesis eksternal. Rangkuman berisi pengertian-pengertian
singkat mengenal konstruk-konstruk yang diajarkan dalam elaborasi, dan pensintesis eksternal
menunjukkan (a) hubungan-hubungan penting yang ada antar bagian yang telah dielaborasi,
dan (b) hubungan antar bagian-bagian yang telah dielaborasi dengan kerangka isi. (4)
Elaborasi tahap kedua. Setelah elaborasi tahap pertama berakhir dan diintegrasikan dengan
kerangka isi, pembelajaran diteruskan ke elaborasi tahap kedua yang mengelaborasi bagian
pada elaborasi tahap pertama dengan maksud membawa si-belajar pada tingkat kedalaman
sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Seperti halnya dalam elaborasi tahap
pertama, setiap elaborasi tahap kedua disertai rangkuman dan pensintesis internal. (5)
Pemberian rangkuman dan sintesis eksternal. Pada akhir elaborasi tahap kedua, diberikan
rangkuman dan sintesis eksternal, seperti pada elaborasi tahap pertama. (6) Setelah semua
elaborasi tahap kedua disajikan, disintesiskan, dan diintegrasikan ke dalam kerangka isi. (7)
Pada tahap akhir pembelajaran, disajikan kembali kerangka isi untuk mensintesiskan
keseluruhan isi mata pelajaran yang telah diajarkan.

PENYAJIAN KERANGKA ISI

Menunjukkan bagian utama dan
hubungan antar bagian-bagian

SECARA BERTAHAP

Pada Bagian yang tercakup
pada kerangka isi

CAKUPAN ELABORASI YANG
OPTIMAL

PENYAJIAN PENSINTESIS SECARA
BERTAHAP

BAGIAN-BAGIAN YANG
PENTING

PENYAJIAN PENSINTESIS
DISESUAIKAN DENGAN TIPE

PEMBERIAN RANGKUMAN

Diberikan sebelum memberikan
Pensintesis
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Langkah-langkah tersebut lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bentuk diagram

sebagai berikut:

Diagram 2. Langkah-langkah Pembelajaran yang Diorganisasi dengan Model Elaborasi.
(Adaptasi dari Degeng, 2005)

Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik dan struktur keilmuan tertentu yang
dapat membedakannya dengan mata pelajaran lain. Adapun karakteristik mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan menurut Kurikulum 2004 SMA (Depdiknas, 2003) adalah
sebagai berikut: (1) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang
memfokuskan pada pembentukan diri dan kepribadian warga negara Indonesia yang cerdas,
terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. (2) Materi
Pendidikan Kewarganegaraan mengarah pada terbentuknya karakteristik warga negara
Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, untuk itu siswa sebagai generasi penerus bangsa
diharapkan memiliki sikap yang kritis terhadap situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang selalu berubah. (3) Tema-tema esensial dalam Pendidikan
Kewarganegaraan dipilih dan bersumber serta merupakan kajian tentang semangat
kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. (4) Materi Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan sebagai suatu lembaga
pengetahuan ilmiah dengan pengembangan teori yang didasarkan pada observasi ilmiah,
bukan lagi pada spekulasi atau observasi impresionistis.

Sedangkan struktur keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah (a) Hakikat bangsa
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (b) Sistem hukum dan peradilan nasional, (c)
peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia
(HAM), (d) Hubungan dasar negara dengan konstitusi, (e) Persamaan kedudukan warga negara
dalam berbagai aspek kehidupan, (f) Sistem politik di Indonesia. Suderadjat (2004:39)
menyebutkan karakteristik dari pembelajaran berbasis kompetensi antara lain dapat diuraikan
sebagai berikut: (1) Rumusan tujuan pembelajaran berbasis kompetensi meliputi tiga tujuan,
yaitu tujuan yang berorientasi pada penguasaan metode atau proses (methodological

PENYAJIAN

KERANGKA ISI

ELABORASI

TAHAP PERTAMA

PEMBERIAN

RANGKUMAN DAN

PENSINTESIS INTERNAL

PENYAJIAN KEMBALI
KERANGKA ISI

Struktur yang memuat bagian
yang paling penting.

Diakhiri dengan rangkuman dan
Pensintesis berupa konstruk yang
baru diajarkan

Hubungan antar bagian yang telah
dielaborasi

Untuk mensintesiskan
keseluruhan isi
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objectives), tujuan yang berorientasi pada penguasaan materi pelajaran (content objectives)
dan tujuan yang berorientasi pada penguasaan aplikasi kemampuan dasar dalam kehidupan
(life skill objectives). Dimana meliputi tiga dominan yaitu kognitif (keilmuan), afektif (nilai-
sikap) dan psikomotorik (unjuk kerja fisik manual). (2) Rumusan tujuan pembelajaran berbasis
kompetensi meliputi kecakapan proses, pemilikan materi dan aplikasinya dalam kehidupan,
sehingga pembelajaran akan berlangsung dengan berwawasan lingkungan (contextual
learning). (3) Rukusan tujuan pembelajaranberbasis kompetensi memiliki standar
keberhasilan pencapaian kompetensi dasar, dengan demikian mengarahkan pada penggunaan
penilaian acuan patokan (PAP). (4) Materi pelajaran dalam rumusan tujuan pembelajaran
berbasis kompetensi merupakan konsep kunci keilmuan, atau tema esensial, atau nilai dasar,
yang merupakan materi pelajaran minimal yang wajib untuk dimiliki dan dikuasai siswa secara
menyeluruh. dengan penguasaan materi pelajaran tuntas (mastery learning). (5) Kecakapan
proses dalam rumusan tujuan pembelajaran berbasis kompetensi merupakan bagian integral
dari kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life skill), yang mampu memberikan
fondasi yang luas kepada siswa, sebagai kecakapan hidup (life skill) yang spesifik seperti
kecakapan akademik (academic skill) dan atau kecakapan kejuruan (vocational skill), serta
kewirausahaan (enterpreneurship) dan kepemimpinan (leadership), dengan ruang lingkup
yang sangat luas. (6) Proses pembelajaran lebih berpusat pada siswa (student centered), tidak
berpusat pada guru (teacher centered), sehingga fungsi guru bukan sebagai pusat informasi
melainkan sebagai promotor fasilitas pembelajaran siswa. (7) Siswa belajar aktif dengan
menggunakan semua potensi yang dimiliki secara stimultan sehingga dimungkinkan terjadi
percepatan belajar (accelerated learning). (8) Penilaian berbasis kelas (PBK) dan evaluasi
pembelajaran berbasis kompetensi (competence based evaluation), baik berbentuk lisan dan
tulisan, sikap maupun unjuk kerja manual. (9) Evaluasi pembelajaran meliputi terstruktur
dalam intrakurikuler dan kokurikuler dan kegiatan siswa di luar program sekolah atau
portofolio.
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METODE PENGEMBANGAN

Pengembangan Model atau Produk. Desain pembelajaran yang akan dikembangkan
dalam pengembangan ini adalah model elaborasi yang dikemukakan oleh Degeng.
Sebagaimana Degeng (1989:125-126; 2005:132-133).

Tahapan Pemodelan atau Produk. Skema prosedur pengembangan desain
pembelajaran.

Bagan 3. Model Elaborasi (Adaptasi Degeng, 1989; 2005:134)

Uji Model atau Produk. Uji coba produk dalam pengembangan pembelajaran model elaborasi
meliputi langkah-langkah: (1) Membuat desain/rancangan uji coba produk (2) Menentukan
subyek uji coba yakni memilih ahli desain pembelajaran dan ahli isi materi pembelajaran

Menyajikan Epitome
 Strategi Motivasional
 Anlogi
 Prasyarat Belajar
 Struktur Isi
 Struktur Pendukung

Menyajikan
Elaborasi salah
satu bagian
dalam epitome

Menyajikan
rangkuman dan
sintesis

Menyajikan
Elaborasi gabian
yang lain dalam
epitome

Atau

Menyajikan
rangkuman dan
sintesis

Menyajikan
Elaborasi bagian
yang ada dalam
elaborasi tahap
pertama

EPITOME

ELABORASI

TAHAP 1

ELABORASI

TAHAP II

Atau

dst

dst
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Pendidikan Kewarganegaraan. (3) Menentukan jenis data. (4) Menyusun instrumen
pengumpulan data untuk mengambil data yang diperoleh. (5) Teknik analisis data.

Desain atau Rancangan Uji Coba Produk.

RANCANGAN UJI COBA MODEL ELABORASI PADA MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS KOMPETENSI

I
TINJAUAN / PENILAIAN

LANGKAH-LANGKAH

UJI COBA

ANALISIS

REVISI / PERBAIKAN

DISKUSI

ALAT PENGUMPUL

DATA

II

TINJAUAN / PENILAIAN

Ahli Desian
Pembelajaran dan Ahli
Pengembangan Teori
dan Model Elaborasi

SUBYEK UJI COBA

Ahli Isi atau Materi
Pendidikan
Kewarganegaraan

DISKUSI DAN ANGKET

ANALISIS

DISKUSI DAN ANGKET

TES AWAL DAN TES AKHIR

ANALISA

REVISI / PERBAIKAN

REVISI / PERBAIKAN

Uji Coba Lapangan
Kelompok Besar Siswa
Kelas X SMA

Uji Coba Lapangan
1. Kelompok Kecil
2. Kelompok Sedang

Siswa Kelas X SMA

PRODUK AKHIR
DESAIN

PEMBELAJARAN
ELABORASI

TINJAUAN / PERBAIKAN
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Subyek Uji Coba atau Responden, adalah Ahli Desain Pembelajaran dan Ahli Pengembang
Teori dan Model Elaborsi,  Ahli Isi Materi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan
Siswa SMA kelas X.

Jenis Data. Data yang dikumpulkan dari hasil uji coba produk pengembangan desain
pembelajaran ini lebih bersifat analisa isi, yaitu berupa data yang telah diperoleh dari hasil
diskusi dengan ahli desain pembelajaran, hasil pengisian angket dan diskusi dengan ahli
Pendidikan Kewarganegaraan, pengisian angket dan diskusi dengan para siswa dalam
kelompok kecil dan kelompok sedang data statistik sederhana.

Instrumen Pengumpulan Data. Menggunakan angket, teknik pengukuran tes dan diskusi.

Teknik Analisis Data. Analisa Isi digunakan untuk mengolah data dan tinjauan ahli desain
pembelajaran dan ahli pengembang teori dan model elaborasi, data dari ahli materi
Pendidikan Kewarganegaraan dan uji coba kelompok kecil dan kelompok sedang di lapangan.
Analisa Statistik, sehubungan penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, analisa data yang
dilakukan adalah dengan menggunakan tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Dimana
teknik ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perolehan nilai sebelum dan sesudah
menggunakan pembelajaran dengan model elaborasi. Dari hasil testing soal tes untuk pre-test
dan post-test akan dilakukan analisa statistik.

HASIL PENGEMBANGAN
Data Hasil Tanggapan Ahli Desain tentang Desain Langkah-Langkah Pengorganisasian

Pembelajaran Berdasarkan Model Elaborasi

No. Langkah-Langkah Elaborasi
Skor

Ket.1 2 3 4 5

1. Urutan Elaborasi untuk struktur utama mata pelajaran
atau kurikulum yaitu melihat ide yang paling sederhana
dan paling fundamental yang disebut Epitome.

√

2. Pengurutan topik pembelajaran atau prasyarat belajar
atau struktur belajar yang berisi konsep-konsep,
prosedur-prosedur, atau prinsip-prinsip yang harus
dipelajari terlebih dahulu.

√

3. Rangkuman yaitu meninjau kembali secara sistematis
apa yang telah dibuat yaitu:
(1) Rangkuman internal (internal summarizer)
(2) Rangkuman eksternal (whitin-set summarizer).

√

4. Pensintesis yaitu mengaitkan atau membuat kaitan-
kaitan dari sejumlah konsep, prosedur atau prinsip yang
telah dipelajari.

√

5. Analogi yaitu menggambarkan persamaan antara
pengetahuan baru dan pengetahuan lain yang sudah
dikenal pebelajar di luar cakupan pengetahuan yang
sedang dipelajari.

√

6. Pengaktif strategi kognitif adalah keterampilan yang
dipakai pebelajar untuk mengatur proses internalnya
ketika sedang belajar, mengingat dan berpikir.

√

7. Kontrol belajar yaitu kebebasan pebelajar melakukan
pilihan dan pengurutan materi pembelajaran.

√

Keterangan Skor :
5  =  Baik sekali 3 = Cukup
4  =  Baik 2 = Kurang 1  =  Kurang sekali
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Data Hasil Tanggapan Ahli Isi atau Materi Pendidikan Kewarganegaraan

No. Komponen Penilaian Deskripsi
Penilaian

Komentar / Saran

I.
A.
B.
C.

PEGANGAN GURU
Materi Pokok
Materi Tes Awal (Pre-test)
Pembukaan

Sesuai
Sesuai
Sesuai

Sesuai dengan
materi ajar

II.
A.
B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.
J.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Struktur Orientasi
Kerangka Isi (Epitome) Pembelajaran
1. Kejelasan isi epitome
2. Kejelasan isi epitome dengan isi materi

pembelajaran
3. Ketertarikan tampilan sajian epitome

Elaborasi Tahap I, II
1. Kejelasan uraian isi pembelajaran untuk

dipahami siswa
2. Kemenarikan tampilan isi pembelajaran
Sintesis
1. Kejelasan hubungan isi materi pembelajaran
2. Kemenarikan tampilan isi pembelajaran

Rangkuman
1. Kesesuaian isi rangkuman dengan tujuan

pembelajaran
2. Kesesuaian isi rangkuman dengan isi

pembelajaran
3. Kejelasan isi rangkuman untuk dipahami oleh

siswa
Sumber / Bahan

Gambar / Alat
1. Kesesuaian gambar dengan uraian isi

pembelajaran
2. Kejelasan gambar untuk dipahami siswa
3. Kemenarikan tampilan gambar

Butir Soal Tes
1. Kesesuaian isi butir tes dengan isi materi

pembelajaran
2. Kejelasan ungkapan soal untuk dipahami siswa
3. Kemenarikan tampilan gambar pada item-item

soal tes

Lembar Jawaban
Kunci Jawaban

Menarik
Menarik

Jelas
Jelas

Menarik

Jelas
Menarik

Menarik

Jelas
Menarik

Sesuai

Sesuai

Jelas

Sesuai

Menarik
Sesuai
Jelas

Menarik

Sesuai

Jelas

Menarik

Sesuai
Sesuai

Masukan untuk
sekolah, karena
model baru yang
dimodifikasi dengan
KBK
Lebih mudah untuk
belajar

Sesuai dengan
materi
pembelajaran di
kelas X SMA
semester genap
Film dokumenter
kalau ada akan lebih
baik
Sebaiknya ada essay
atau LKS (Lembar
Kerja Siswa)
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Tabulasi Data Tanggapan Siswa Kelas X (Kelompok Kecil)

No. Komponen yang Dinilai Deskripsi
Penilaian

Komentar/
Saran

A. Tampilan huruf dan ukuran huruf yang terdapat
dalam desain pembelajaran
1. Struktur orientasi
2. Kerangka isi pembelajaran atau epitome
3. Elaborasi tahap I dan II
4. Sintesis
5. Rangkuman
6. Gambar

Sangat Jelas
Jelas

Sangat Jelas
Jelas

Sangat Jelas
Menarik

Untuk membedakan
materi siswa lebih
tertarik dibuat
berwarna, supaya
tidak bingung

B. Kejelasan tampilan gambar sesuai dengan
materi pembelajaran

Sangat Sesuai

C. Kejelasan intonasi dan bahasa Sangat Jelas

Tabulasi Data Tanggapan Siswa Kelas X (Kelompok Sedang)

No. Komponen yang Dinilai Deskripsi
Penilaian Komentar / Saran

A. Tampilan huruf dan ukuran huruf yang
terdapat dalam desain pembelajaran
1. Struktur orientasi
2. Kerangka isi pembelajaran atau epitome
3. Elaborasi tahap I dan II
4. Sintesis
5. Rangkuman
6. Gambar

Sangat Jelas
Jelas

Sangat Jelas
Jelas

Sangat Jelas
Sangat

Menarik

Untuk membedakan materi
siswa lebih tertarik dibuat
berwarna, supaya tidak
bingung

B. Kejelasan tampilan gambar sesuai dengan
materi pembelajaran

Sangat Sesuai

C. Kejelasan intonasi dan bahasa Sangat Jelas

Data Hasil Pre-Test dan Post-Test

SUBYEK PRE-TEST POST-TEST GAIN (d)
(POST TEST – PRE-TEST)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

27
16
19
26
25
22
21
35
30

42
22
30
33
30
24
28
45
39

15
6

11
7
5
2
7

10
9
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

27
23
18
28
22
31
22
29
30
18
29
31
17
19
31
35
35
35
34
20
15
14
25
24
22
21
33
29
19
22
19
19
30
22
22
16
30
26
28
39
26
31
26
19
20
29
26
20
28
23
26
22
29
33
21
21
30

38
37
31
35
34
31
29
33
35
15
38
37
32
31
38
35
36
40
41
30
22
23
29
23
27
32
35
31
27
24
25
27
35
28
36
17
35
36
38
47
31
27
23
32
25
34
40
26
31
30
29
28
37
36
24
35
34

11
14
13
7

12
0
7
4
5
-3
9
6

15
12
7
0
1
5
7

10
7
9
4
-1
5

11
2
2
8
2
6
8
5
6

14
1
5

10
10
8
5
-4
-3
13
5
5

14
6
3
7
3
6
8
3
3

14
4
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

19
28
35
20
15
28
30
25
31
14
27

29
32
34
18
31
31
34
27
36
30
34

10
4
-1
-2
16
3
4
2
5

16
7

N = 77 1932
X1 = 25,09

2424
X2 = 31,48

d = 492

Analisis Data.
Menggunakan uji t untuk mengetahui apakah ada perbedaan tes kemampuan awal atau pre-
test dengan tes akhirnya atau post-test. Adapun hasil analisisnya dapat dikemukakan pada
tabel berikut.

Tabulasi Hasil Analisis Data Hasil Tes Awal dan
Tes Akhir Pada Uji Coba  Lapangan

T-Test

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai tes
awal atau pre-test yaitu diketahui t-hitung sebesar 37,354 > t-tabel 1,66515 dengan
probabilitas 0,000  dibawah taraf nyata sebesar 0,05 dan nilai tes akhir atau pos-test diketahui
t-hitung 45,227 > t-tabel 1,66515 dengan probabilitas sebesar 0,000 dibawah taraf nyata
sebesar 0,05. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan yaitu selisih perolehan nilai tes
akhir atau post-test yaitu 45,227 > 37,354 dari perolehan nilai tes awal atau pre-test. Dengan
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan desain pembelajaran dengan model
elaborasi dapat meningkatkan perolehan nilai belajar Pendidikan Kewarganegaraan  siswa
SMA Kristen Petra 1 Surabaya.

Revisi Produk. Bertujuan untuk menyempurnakan hasil yang diharapkan. Hasil Revisi atau
Perbaikan Penilaian Ahli Isi atau Materi.

One-Sample Statistics

77 25,09 5,894 ,672
77 31,48 6,108 ,696

PRE_TES
POS_TES

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

One-Sample Test

37,354 76 ,000 25,09 23,75 26,43
45,227 76 ,000 31,48 30,09 32,87

PRE_TES
POS_TES

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0
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No. Komponen yang diharapkan Bagian yang direvisi Hasil Revisi

1.

2.

Gambar atau ilustrasi langsung
berupa cuplikan film
dokumenter tentang kasus
politik di negara Indonesia.

Aktifitas siswa berupa lembar
kerja siswa (LKS).

Gambar atau ilustrasi
perlu disertakan dan
diputar sewaktu proses
belajar mengajar.

Lembar kerja siswa
(LKS) perlu dibuat untuk
aktifitas siswa dalam
belajar.

Sudah disertakan
dalam bentuk power
point disertai
gambar atau ilustrasi
film dokumenter
tentang kasus politik
di negara Indonesia.
Lembar kerja siswa
(LKS) sudah
disertakan.

Kelebihan atau Kekuatan: (1) Pengembangan desain pembelajaran model elaborasi ini
dapat menambah khasanah model pembelajaran guru di sekolah khususnya mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran. (2) Produk ini
telah memperoleh tanggapan dan penilaian dari para ahli (ahli desain pembelajaran dan ahli
pengembangan teori dan model elaborasi dan ahli isi atau materi Pendidikan
Kewarganegaraan) juga melalui serangkaian uji coba lapangan (kelompok kecil dan kelompok
sedang) sebagai subyek pembelajaran.

Kelemahan atau Keterbatasan: (1) Berhubung keterbatasan pengembang, waktu dan
faktor lain, tidak atau belum semua langkah-langkah dalam teori dan model elaborasi ini
dapat dilaksanakan dalam pembelajaran yang sesungguhnya di kelas. (2) Tidak semua
pembelajaran atau mata pelajaran dapat mengimplementasikan pembelajaran melalui model
elaborasi.
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PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED
LEARNING), BUZZ GROUP DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL

BELAJAR PKN SISWA SEKOLAH DASAR KELAS V

Lilik Sutarti
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Prof. Dr. Gempur Santoso, M.Kes.
Guru Besar UNIPA Surabaya

Abstrak: Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalahnya dengan
membedakan variable yang ada yaitu : 1) Apakah ada perbedaan hasil belajar PKn
siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi Sidoarjo yang diajar dengan
pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) dan buzz group? 2)
Apakah ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN
Klurak Candi Sidoarjo siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang
memiliki motivasi belajar rendah? 3) Apakah ada interaksi antara pembelajaran
berbasis masalah (Problem Based Learning), buzz group dan motivasi belajar
terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi
Sidoarjo?Rancangan penelitian ini adalah eksperimen, dengan populasi  seluruh
siswa  kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi Sidoarjo yang terdiri dari 4
kelas berjumlah 119 siswa yang masing-masing 2 kelas. Metode pengumpulan
data menggunakan tes dan angket. Untuk menguji hipotesis 1, 2 dan 3
menggunakan uji ANAVA Dua Jalur.Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai
berikut:1) Ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN
Klurak Candi Sidoarjo yang diajar dengan pembelajaran berbasis masalah
(Problem Based Learning) dan buzz group, 2) Ada perbedaan hasil belajar PKn
siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi Sidoarjo siswa yang memiliki
motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar rendah dan 3)
Ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning),
buzz group dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SDN
Kebonsari dan SDN Klurak Candi Sidoarjo.

Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning), Buzz Group,
Motivasi Belajar

Pendidikan dewasa ini sangat memprihatinkan. Salah satu keprihatinan yang dilontarkan
banyak kalangan mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia adalah
rendahnya kualitas Out Put yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan formal.
Menurut Indra Djatisidi (2001: 3) masalah krusial yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem
pendidikan nasional adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang paradigma yang
dianut dalam sistem pendidikan nasional, sehingga muncul suatu sinyalemen bahwa sistem
pendidikan kita sedang berada pada persimpangan jalan. Hal ini berarti jika kita membelokkan
arah sistem pendidikan kita ke jalan yang tepat, harapan dan tuntutan akan dapat dicapai
dengan mudah. Sebaliknya, jika berbelok kearah yang salah, akan terjadi sebaliknya. Dalam
meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan
menyempurnakan kurikulum KBK disempurnakan dengan kurikulum TSP  dengan tujuan untuk
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meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian implementasi kurikulum dapat
menumbuhkan tanggung jawab dan partisipasi peserta didik untuk belajar menilai dan
mempengaruhi kebijakan umum serta memberanikan diri berperan serta dalam berbagai
kegiatan baik di Sekolah maupun di masyarakat. (Mulyasa, 2002:27).

Model pembelajaran yang baik harus dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Guru
tidak hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa taetapi diharapkan siswa
harus membangun pengetahuan dalam benaknya sendiri. Guru dalam hal ini dapat membantu
siswanya dengan cara mengajar dan membuat informasi menjadi sangat bermakna bagi siswa,
dengan memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide dan
menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar dan terpusat pada siswa. Pembelajaran
berbasis masalah merupakan suatu pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk
memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal
pembelajaran (Ratnaningsih, 2003). Masalah yang disajikan pada siswa merupakan masalah
kehidupan sehari-hari (kontekstual). Pembelajaran berbasis masalah ini dirancang dengan
tujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir dan mengembangkan
kemampuan dalam memecahkan masalah, belajar berbagai peran orang dewasa melalui
keterlibatan mereka dalam pengalaman-pengalaman nyata (Ratnaningsih, 2003).

Pada pembelajaran berbasis masalah siswa dituntut untuk melakukan pemecahan
masalah-masalah yang disajikan dengan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya,
kemudian dianalisis dan dicari solusi dari permasalahan yang ada. Solusi dari permasalahan
tersebut tidak mutlak mempunyai satu jawaban yang benar, artinya siswa dituntut pula untuk
belajar secara kreatif. Siswa diharapkan menjadi individu yang berwawasan luas serta mampu
melihat hubungan pembelajaran dengan aspek yang ada dilingkungannya. Dalam ruang
lingkup pembelajaran berbasis masalah, siswa berperan sebagai seorang professional dalam
menghadapi permasalahan yang muncul, meskipun dengan sudut pandang yang tidak jelas
dan informasi yang minimal, siswa tetap dituntut untuk menentukan solusi terbaik yang
mungkin ada. Pembelajaran berbasis masalah membuat perubahan dalam proses
pembelajaran khususnya dalam segi peranan guru. Guru tidak hanya berdiri di depan kelas
dan berperan sebagai pemandu siswa dalam menyelesaikan permasalahan dengan
memberikan langkah-langkah penyelesaian yang sudah jadi melainkan guru berkeliling kelas
memfasilitasi diskusi, memberikan pertanyaan, dan membantu siswa untuk menjadi lebih
sadar akan proses pembelajaran. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2003), ciri
utama pembelajaran berbasis masalah meliputi mengorientasikan siswa kepada masalah atau
pertanyaan yang autentik. multidisiplin, menuntut kerjasama dalam penyelidikan, dan
menghasilkan karya. Dalam pembelajaran berbasis masalah situasi atau masalah menjadi titik
tolak pembelajaran untuk memahami konsep, prinsip dan mengembangkan keterampilan
memecahkan masalah.

Salah satu model pembelajaran yang terpusat pada siswa adalah diskusi. Model diskusi
dapat mengaktifkan siswa dan diharapkan dengan diskusi dapat mengembangkan
kemampuan siswa, diantaranya: mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan menyusun
kesimpulan, disamping sikap-sikap tertentu, seperti belajar bersikap demokratis,
mengemukakan pendapat, dan mnghargai orang lain. Saat pelaksanaan pembelajaran di
Sekolah, seorang guru sering mengalami berbagai masalah. Salah satu masalah yang sering
dialami oleh seorang guru adalah saat mengajar guru tidak banyak melibatkan siswa untuk
secara aktif ikut dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa hanya mendengar dan mencatat
materi yang disampaikan. Peserta didik memiliki sejumlah pengetahuan, akan tetapi
pengetahuan itu lebih banya diterima dari guru sebagai informasi, sedangkan mereka sendiri
tidak terbiasa untuk mencari informasi, akibatnya pengetahuan yang didapat tidak bermakna
dalam kehidupan sehari-hari.

Buzz Group bertujuan untuk mengaktifkan partisipasi siswa. Dalam diskusi ini guru
membentuk kelompok yang beranggotakan 3-6 orang siswa untuk berdiskusi tentang ide
siswa pada materi pelajaran. Masing-masing kelompok menetapkan satu anggota kelompok
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untuk mendaftar ide/ pendapat yang muncul dalam kelompok. Selanjutnya guru meminta
kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi pada kelas.

Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 1)
Apakah ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi
Sidoarjo yang diajar dengan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) dan
buzz group? 2) Apakah ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN
Klurak Candi Sidoarjo siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki
motivasi belajar rendah? Dan 3) Apakah ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah
(Problem Based Learning), buzz group dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa
kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi Sidoarjo?

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pembelajaran berbasis
masalah (problem based learning), buzz group dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn
siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi Sidoarjo, sehingga penelitian ini
menggunakan rancangan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah suatu studi
riset dimana satu atau lebih variable bebas dimanipulasikan, dan subyek-subyek ditentukan
secara acak (random) pada kelompok yang dikenakan percobaan (manipulasi berarti
memperlakukan hal-hal yang berbeda pada kelompok).

Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi
penelitian adalah seluruh siswa Siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi Sidoarjo
yang terdairi dari 4 kelas. Sampel peneliti dietap 4 (empat) kelas,  2 kelas siswa kelas V-A dan
V-B SDN Kebonsari dan 2 kelas siswa kelas V-A dan V-B SDN Klurak yang semuanya berjumlah
119 siswa.

Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan tes hasil belajar dan angket. Penggunaan
tes subyektif dimaksudkan untuk mengetahui apakah pembelajaran berbasis masalah
(problem based learning) dan buzz group yang diberikan oleh guru memberikan pengaruh
pada pemahaman dan penyesuaian materi pelajaran. Tes ini dikembangkan dengan dua
pendekatan yakni pendekatan rasional dan pendekatan empirik. Pendekatan rasional,
digunakan untuk menganalisis kesahihan isi (Content Validity) dari butir-butir tes sedangkan
pendekatan empirik di lakukan setelah tes diuji cobakan, yang dimaksudkan untuk
menganalisis validitas dan reliabilitas tes.

Motivasi belajar siswa diukur dengan menggunakan angket. Menurut Sutrisno Hadi (1987:45)
bahwa angket juga disebut kuesioner adalah “daftar pertanyaan yangharus diisi oleh
responden yang pada dasarnya diisi atau berisi laporan tentang diri”. Angket dalam penelitian
ini berjumlah 20 butir berbentuk angket tertutup menggunakan angket skala liket dengan 5
option. Indikator motivasi belajar terdiri dari 5 indikator motivasi belajar tinggi yaitu: tidak
takut gagal, punya kemauan keras, berkompetisi positif, bekerja keras dan  ingin menjadi yang
terbaik. Sedangkan motivasi belajar rendah terdiri dari kemauan rendah, acuh terhadap
pelajaran, tidak ingin berprestasi, putus asa dan tidak ada usaha.

Teknik Analisis Data
Sebelum diadakan analisis data maka dilakukan tes uji Normalitas dan Homogenitas,
kemudian setelah itu dilakukan uji Hipotesis. Untuk hipotesis dengan menggunakan analisis
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varinas (Anava) dua jalur dan perhitungannya dilakkan dengan bantuan Progam SPSS versi
14.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data
1. Hasil belajar PKn dengan pembelajaran berbasis masalah (PBL)

Skor hasil belajar PKn dari 60 jumlah siswa yang diajar dengan pembelajaran berbasis
masalah (PBL), siswa yang mendapat skor nilai 64 sebanyak 1 orang, skor nilai 68 sebanyak 1
orang, skor nilai 72 sebanyak 4 orang, skor nilai 75 sebanyak 3 orang, skor nilai 76 sebanyak 5
orang, skor nilai 80 sebanyak 10 orang, skor nilai 84 sebanyak 6 orang, skor nilai 88 sebanyak
10 orang, skor nilai 92 sebanyak 9 orang dan skor nilai 96 sebanyak 11 orang. Untuk
mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi skor hasil belajar
PKn dengan pembelajaran berbasis masalah (PBL).

2. Hasil belajar PKn dengan buzz group
Skor hasil belajar PKn dari 59 jumlah siswa yang diajar dengan buzz group, siswa yang

mendapat skor nilai 56 sebanyak 5 orang, skor nilai 60 sebanyak 4 orang, skor nilai 64
sebanyak 10 orang, skor nilai 68 sebanyak 9 orang, skor nilai 72 sebanyak 10 orang, skor nilai
76 sebanyak 6 orang, skor nilai 80 sebanyak 7 orang, skor nilai 82 sebanyak 1 orang, skor nilai
84 sebanyak 3 orang, skor nilai 85 sebanyak 1 orang, skor nilai 88 sebanyak 1 orang dan skor
nilai 92 sebanyak 2 orang. Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada
distribusi frekuensi skor hasil belajar PKn dengan buzz group

3. Hasil belajar PKn dengan motivasi belajar tinggi
Skor hasil belajar PKn siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi berjumlah 76 dengan

perolehan skor nilai 60 sebanyak 3 orang, skor nilai 64 sebanyak 9 orang, sekor nilai 68
sebanyak 8 orang, skor nilai 75 sebanyak 3 orang, skor nilai 76 sebanyak 7 orang, skor nilai 80
sebanyak 10 orang, skor nilai 82 sebanyak 1 orang, skor nilai 84 sebanyak 6 orang, skor nilai 85
sebanyak 1 orang, skor nilai 88 sebanyak 9 orang, skor nilai 92 sebanyak 9 orang dan skor nilai
96 sebanyak 10 orang. Untuk mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada
distribusi frekuensi skor hasil belajar PKn siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi.

Hasil belajar PKn dengan motivasi belajar rendah
Skor hasil belajar PKn siswa yang memiliki motivasi belajar rendah berjumlah 43 dengan

perolehan skor nilai 56 sebanyak 5 orang, skor nilai 60 sebanyak 1 orang, skor nilai 64
sebanyak 2 orang, skor nilai 68 sebanyak 2 orang, skor nilai 72 sebanyak 14 orang, skor nilai 76
sebanyak 4 orang, skor nilai 80 sebanyak 7 orang, skor nilai 84 sebanyak 3 orang, skor nilai 88
sebanyak 2 orang, skor nilai 92 sebanyak 2 orang, dan skor nilai 96 sebanyak 1 orang. Untuk
mendapatkan gambaran secara visual dapat dilihat pada distribusi frekuensi skor hasil belajar
PKn dengan motivasi belajar rendah.

Uji Persyaratan Analisis
Sebelum menguji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis varians, asumsi-

asumsi yang melandasi penggunaan teknik statistik ini harus diuji terlebih dahulu. Asumsi
yang melandasi penggunaan teknik statistik adalah asumsi normalitas dan homogenitas
variabel. Pengujian masing-masing persyaratan dengan menggunakan taraf signifikan 5%.
Adapun hasil pengujian persyaratan sebagai berikut:
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Uji Normalitas dan Uji Homogenitas

Uji normalitas sebaran skor dilakukan terhadap hasil belajar PKn dengan Kolmogorov-
Smirnov. Data yang digunakan untuk pengujian normalitas varians didasarkan pada hasil
pengukuran sesudah subyek diberi perlakuan yaitu skor pasca tes. Uji normalitas sebaran data
setiap kelompok subyek dihitung dengan program bantuan SPSS 14.0, yakni uji Kolmogorov-
Smirnov untuk satu sampel.

Persyaratan lain yang dituntut dalam penggunaan teknik analisis anava adalah syarat
homogenitas, yakni apakah residu skor variabel terikat untuk setiap skor variabel bebas
tersebut homogen. Sedangkan uji homogenitas varians dilakukan dengan menggunakan uji
perbedaan varians pasangan data sesuai dengan hipotesis yang akan diuji, yakni dengan uji
Levene. Disimpulkan bahwa varians kesalahan skor dari variabel terikat untuk variasi skor
variabel bebasnya adalah homogen. Hal ini berarti uji persyaratan homogenitas untuk variabel
dapat dipenuhi.

Analisis Data
Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil perhitungan menunjukkan hasil belajar PKn dengan pembelajaran berbasis
masalah (PBL) rata-rata sebesar 84,28, sedangkan hasil belajar PKn dengan buzz group rata-
rata sebesar 70,98. Dengan demikian dapat dikatakan siswa yang diberikan pembelajaran
berbasis masalah (PBL) dapat menunjukkan hasil belajar PKn yang lebih tinggi daripada siswa
yang diberi pembelajaran dengan buzz group. Hasil perhitungan diperoleh F hitung = 33,968
untuk db1=1, db2=117 adalah 3,06 sedangkan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf
nyata 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas V
SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi Sidoarjo yang diajar dengan pembelajaran berbasis
masalah (Problem Based Learning) dan buzz group, diterima dengan taraf signifikansi 5%.

Pengujian Hipotesis Kedua
Hasil perhitungan menunjukkan hasil belajar PKn, siswa yang memiliki motivasi belajar

tinggi rata-rata sebesar 79,49, sedangkan hasil belajar PKn dengan motivasi belajar rendah
sebesar 59,63. Dengan demikian dapat dikatakan siswa dengan motivasi belajar tinggi
menunjukkan hasil belajar PKn yang lebih tinggi daripada siswa dengan motivasi belajar
rendah. Hasil perhitungan diperoleh F hitung = 12,06 untuk db1=1, db2=117 adalah 3,06
sedangkan probabilitas sebesar 0,021 lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat
dikatakan ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi
Sidoarjo  yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi belajar
rendah, diterima dengan taraf signifikansi 5%.

Pengujian Hipotesis Ketiga
Hasil perhitungan diperoleh F hitung = 30,32 untuk db1=1, db2=116 adalah 3,06 dengan

nilai probabilitas sebesar 0,001 lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Dengan demikian dapat
dikatakan ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), buzz
group dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN
Klurak Candi Sidoarjo, diterima dengan taraf signifikansi 5%.

Simpulan
Simpulan-simpulan yang ditarik dari hasil pengujian hipotesis adalah sebagai beriku :
1. Ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi

Sidoarjo yang diajar dengan pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) dan
buzz group.

2. Ada perbedaan hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN Klurak Candi
Sidoarjo siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan siswa yang memiliki motivasi
belajar rendah.
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3. Ada interaksi antara pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), buzz group

dan motivasi belajar terhadap hasil belajar PKn siswa kelas V SDN Kebonsari dan SDN
Klurak Candi Sidoarjo.
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PENGARUH PENGGUNAAN METODE LAGU KONSEP DAN MOTIVASI
BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR KOSAKATA DALAM

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS TINGKAT SEKOLAH DASAR

Dini Christinne Menayang
Program Studi Teknologi Pembelajaran, PPs UNIPA Surabaya

Abstract: The aims of the research are to find out: 1) The difference of the effect
between Concept Song Method and conventional method’s use to students’
English vocabulary learning result, 2) The difference of the effect between high
learning motivation and low learning motivation  to students’ English vocabulary
learning result, 3) The interaction between Concept Song Method and learning
motivation to students’ English vocabulary learning result. The instruments used
to collect data are questionnaires and  achievement test. Data is analyzed by
using Two Way Anava. The finding shows that: 1) F count between rows equal to
64,268 (significance probability = 0,000). So, F count ˃ Ftable (64,268 > 2,21) or
significance probability < 5% (0,000 < 0,05). It means that there is difference
between Concept Song Method and using conventional method, 2) F count
between columns equal to 18,887 (significance probability = 0,000). So, F count ˃
F table (188,87 > 2,21) or significance probability < 5% (0,000 < 0,05). It means
that there is difference between high learning motivation and low learning
motivation, and 3) F count interaction between rows and columns equal to 7,649
(significance probability = 0.007). So, F count > F table (7,649 > 2,21) or
significance probability < 5% (0,007 < 0,05). It means that there is interaction
between the using of Concept Song Method and students’ English vocabulary
learning motivation with students’ learning result. From the data analysis, it can
be concluded that working hypotheses is accepted. It means that: 1) There is
difference of the effect between Concept Song Method and conventional
method’s use to students’ learning result, 2) There is difference of the effect
between students’high learning  motivation and low learning motivation to
students’ English vocabulary learning result, and 3) There is interaction between
Concept Song Method and students’ motivation with students’ English
vocabulary learning result.

Key Words: Concept Song Method, learning motivation, learning result

PENDAHULUAN
Bahasa Inggris sudah menjadi suatu kebutuhan yang penting di era globalisasi ini. Bahasa
Inggris digunakan hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari lingkup
yang paling kecil di daerah yang terpencil sekalipun. Contoh nyatanya adalah penggunaan
Bahasa Inggris pada kemasan makanan kecil, minuman, obat-obatan, hingga susu yang
digunakan oleh masyarakat yang berada di daerah pegunungan di pelosok desa. Untuk itulah
wajar bila pemerintah mengadakan pembelajaran Bahasa Inggris di bangku pendidikan formal
sejak dini. Bahasa Inggris pun ditetapkan sebagai muatan lokal di sekolah dasar, sesuai dengan
SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993 tentang
dimungkinkannya program Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal Sekolah Dasar.
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Di tingkat sekolah dasar, pembelajaran Bahasa Inggris ditekankan pada pengenalan kosakata
sebanyak-banyaknya.

Sayangnya, masih banyak siswa SD yang masih kesulitan dalam menghafal kosakata
yang diberikan oleh guru karena jumlahnya yang terlalu banyak bagi mereka. Ternyata
sebagian faktor penyebabnya adalah metode pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran Bahasa Inggris. “Metode pembelajaran merupakan proses atau prosedur yang
digunakan oleh guru atau instruktur untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Pemilihan
metode pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran atau
melakukan internalisasi terhadap isi atau materi pembelajaran.” (Smaldino, dkk. dalam
Pribadi, 2009:42) Siswa cenderung jenuh dan tidak tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran
bila metode pembelajaran kurang bervariasi dan tidak menarik. Bahkan siswa yang menyukai
Bahasa Inggris pun juga dapat berkurang minatnya di tengah-tengah kegiatan belajar karena
merasa bosan. Maka guru harus cermat memilih metode pembelajaran. Menurut Muchith
(2008:113), tidak ada metode yang baik atau yang buruk, karena ketepatan penggunaan
metode sangat tergantung dari aspek-aspek lain, antara lain  tujuan  pembelajaran, sarana
yang tersedia, alokasi waktu, dan kemampuan siswa dan guru. Memilih dan menggunakan
metode yang tepat adalah tugas guru demi menciptakan proses belajar yang baik, tepat,
efektif, dan efisien. “Pemilihan metode, media, dan bahan ajar yang tepat akan mampu
mengoptimalkan hasil belajar siswa dan membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan
pembelajaran. (Pribadi, 2009:114).

Metode pembelajaran yang dipilih juga seharusnya yang mampu membuat siswa
dengan motivasi belajar tinggi menjadi lebih produktif dalam belajar, serta mampu pula
menumbuhkan motivasi belajar siswa yang rendah.  Metode pembelajaran yang sesuai
dengan dunia anak-anak, yang penuh dengan kegembiraan dan kreativitas, perlu menjadi
pertimbangan utama dalam pemilihan metode pembelajaran, terutama pada mata pelajaran
yang dianggap susah dan menakutkan bagi anak-anak.

Metode Lagu Konsep merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada
penguasaan materi dengan bernyanyi dan kerja kelompok siswa. Pembelajaran Bahasa Inggris
dengan metode ini harus selalu berjalan dalam suasana gembira, tanpa rasa takut, dan
berlatih bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Siswa dilatih pula
untuk membangun pengetahuannya dan termotivasi untuk menambah dan mengembangkan
pengetahuan serta keterampilannya sendiri. Dalam kegiatan belajar Sekolah Minggu di gereja,
metode bernyanyi sangat sering digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran
berdasarkan Alkitab. Salah satu metode bernyanyi itu adalah metode Lagu Konsep. Lagu-lagu
yang dikenal anak-anak diubah syairnya sesuai dengan materi pelajaran, dan dinyanyikan
berulang-ulang hingga anak-anak hafal. Dengan menghafal isi lagu, anak-anak menjadi sangat
terbantu untuk memahami dan menghafal keseluruhan materi yang diajarkan. Dalam
Http://pepak.sabda.org/09/jul/2008////
anak_lagu_lagu_alkitab_dalam_kelas_sekolah_minggu dijelaskan bahwa musik dapat
menciptakan “dasar pengetahuan”. Mempelajari lagu dapat memperkenalkan fakta-fakta dan
konsep-konsep, menciptakan dasar pengetahuan yang akan mempermudah pembelajaran
selanjutnya. Anak-anak juga lebih menikmati pembelajaran dengan bernyanyi daripada
dengan mendengarkan perintah.

Metode Lagu Konsep merupakan salah satu tipe metode pembelajaran kooperatif.
Menurut Suyatno (2009:112), sintaknya adalah masuk ke kelas dengan lagu yang yang
disenangi anak-anak kemudian syairnya diubah dengan materi inti yang akan disajikan.
Metode ini diterapkan dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan dan riang. Setelah
menyanyikan lagu itu, guru mengajak siswa secara berkelompok membuka buku tentang
materi yang dipelajari. Siswa mengaitkan isi lagu dengan isi buku. Masing-masing siswa
membuat deskripsi dengan bahasa sendiri, kemudian digabungkan dengan deskripsi teman-
teman sekelompoknya, sehingga muncul satu deskripsi kelompok. Langkah selanjutnya adalah
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guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan setiap deskripsi kelompok yang terkumpul. Guru
juga harus menguatkan pemahaman konsep siswa dengan menyajikan poin-poin isi materi.
Setelah siswa dapat lebih memahami materi, lagu itu dapat dinyanyikan lagi bersama-sama
dengan riang.

Hasil dari pembelajaran dapat dilihat dengan memberikan tes. Hasilnya, pasti siswa
lebih banyak mengerjakan dengan benar. Syaratnya, guru harus memperhatikan
perkembangan tiap individu dan menjaga proses pembelajaran sehingga inti pembelajaran
dapat terlampaui dengan baik. Guru harus mengetahui dan memperhatikan hal-hal berikut ini
agar dapat melaksanakan teknik dari penggunaan metode lagu konsep ini, yaitu :
1. Guru harus berlatih menyanyikan lagu konsep yang akan diajarkan terlebih dulu,
2. Yakin bahwa anak dapat menyanyikan lagu itu,
3. Merencanakan dengan baik termasuk menuliskan kata kunci pembelajaran,
4. Mengakui setiap usaha anak,
5. Jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan, misalnya dengan tepuk tangan dan pujian,
6. Sabar dan menghindari ceramah terlebih dulu,
7. Mengenali karakter siswa dengan baik. Metode menyanyi dengan gembira sesuai dengan

dunia anak yang selalu menginginkan suasana yang menyenangkan, bahkan dalam
kegiatan belajar sekalipun.

Motivasi siswa juga bepengaruh dalam mencapai hasil belajar siswa. “Motivasi  adalah
tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya perilaku seseorang ke arah suatu
tujuan tertentu.” (Mulyasa, 2008:195) Dengan demikian motivasi belajar dapat diartikan
sebagai tenaga yang mendorong dan mengarahkan seseorang dalam melakukan aktivitas
belajar. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi akan belajar lebih sungguh-sunguh
daripada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah. Hal ini menyebabkan siswa dengan
motivasi belajar tinggi lebih berpotensi untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik
daripada siswa yang memiliki motivas belajar rendah.

Ada beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi belajar siswa menurut Dimyati dan
Mudjiono (2009:97-101). Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Cita-cita atau aspirasi siswa
2. Kemampuan siswa
3. Kondisi siswa (jasmani dan rohani)
4. Kondisi lingkungan siswa
5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, yang dikelola oleh guru dengan

memanfaatkan media dan sumber belajar yang ada
6. Upaya guru dalam membelajarkan siswa.

Motivasi belajar ada yang bersifat instriksik, ada juga yang bersifat ekstrinsik.  Siswa yang
memiliki motivasi belajar instrinsik melakukan kegiatan belajar karena memang senang
melakukannya. Siswa dengan motivasi belajar ekstrinsik mau melakukan kegiatan belajar
karena ingin memperoleh hadiah atau takut akan memperoleh hukuman. Motivasi belajar
instrinsik harus mendapat perhatian khusus dari guru sejak usia dini.  Siswa yang memiliki
motivasi intrinsik tidak mudah melepaskan fokus dari kegiatan belajar dan pembelajaran.
Mereka akan dengan sadar terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri
karena mereka selalu ingin memperoleh pengetahuan dan keterampilan.

Menurut Sardiman (2006:83), motivasi yang ada dalam diri seseorang memiliki ciri-ciri
sebagai berikut :

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus -menerus dalam waktu yang lama, tidak
pernah berhenti sebelum selesai).

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa).
3.  Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam  masalah (minat untuk sukses).
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4.  Mempunyai orientasi ke masa depan.
5. Lebih senang bekerja mandiri.
6. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang

begitu saja, sehingga kurang kreatif).
7. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu).
8. Tidak pernah mudah melepaskan hal yang sudah diyakini.
9. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.

Motivasi belajar iswa harus selalu ditingkatkan. Guru juga sangat berperan dalam
tugas ini. Menurut Mulyasa  (2008:201-202), beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk
meningkatkan motivasi belajar siswa atau  peserta didik antara lain adalah:

1. Peserta didik akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajarinya menarik dan berguna
bagi dirinya.

2. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas dan diinformasikan kepada peserta
didik, bahkan peserta didik dapat dilibatkan dalam perumusan tujuan tersebut.

3. Perlu diupayakan agar setiap peserta didik mengetahui hasil belajarnya, dan memberikan
umpan balik secara proporsional.

4. Pujian dan hadiah lebih baik diberikan daripada hukuman, namun sewaktu-waktu
hukuman juga diperlukan. Artinya, hadiah dan hukuman harus digunakan secara efektif,
tepat waktu, dan tepat sasaran.

5. Memanfaatkan sikap, cita-cita, dan rasa ingin tahu peserta didik untuk kepentingan
belajar dan pencapaian tujuan belajar.

6. Berusaha untuk memperhatikan karakteristik dan perbedaan individual peserta didik,
seperti kecerdasan, kemampuan, minat, latar belakang, dan siswa terhadap sekolah.

7. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan cara memperhatikan kondisi
fisiknya, memberikan rasa aman dan nyaman, menunjukkan bahwa guru memperhatikan
mereka, mengelola pengalaman belajar sedemikian rupa agar setiap peserta didik pernah
memperoleh kepuasan dan penghargaan, serta mengarahkan pengalaman belajar untuk
keberhasilan sehingga mencapai prestasi dan mempunyai rasa percaya diri.

Belajar kosakata Bahasa Inggris dapat menjadi kegiatan yang membosankan dan
menakutkan bagi siswa. Menghafal kosakata yang banyak tentu dapat dirasa sulit bagi siswa
bila mereka tidak menggunakan metode atau cara yang efektif untuk melakukannya. Kosakata
itu sendiri definisinya adalah semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa, kekayaan kata
yang dimiliki oleh seorang pembicara atau penulis. (TIM Penyusun Kamus Pusat Bahasa,
1995:327). Maka, kosakata Bahasa Inggris merupakan kata-kata yang ada dalam Bahasa
Inggris. Belajar kosakata Bahasa Inggris artinya siswa harus hafal kosakata tersebut beserta
padanan maknanya dalam Bahasa Indonesia. Menguasai kosakata suatu bahasa menjadi dasar
untuk terampil berbahasa dalam bahasa tersebut. Semakin banyak kosakata yang dikuasai
maka semakin mudah untuk menguasai keterampilan berbahasa yang berupa mendengarkan,
berbicara, membaca, dan menulis. Hal ini dinyatakan oleh Dra. Rina Listia, M. Pd. Dan
Sirajuddin Kamal S.S., M. Ed. dalam artikelnya yang berjudul “Kendala Pengajaran Bahasa
Inggris di Sekolah Dasar”, yaitu dengan menguasai kosakata yang banyak siswa dapat dengan
mudah menguasai keterampilan bahasa yang lain. Selain itu penguasaan kosakata yang
banyak juga berguna dalam pembelajaran Bahasa Inggris di jenjang pendidikan yang lebih
tinggi nantinya. (http://pbingfkipunlam.wordpress. com/2008/10/21/kendala-pengajaran-
bahasa-inggris-sekolah-dasar/ Menurut Tarigan (1993:23) kosakata selain untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas kosakata para siswa, juga bertujuan untuk:
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a. Meningkatkan taraf kehidupan siswa
b. Meningkatkan taraf kemampuan mental para siswa
c. Meningkatkan perkembangan konseptual para siswa
d. Mempertajam proses berfikir kritis para siswa
e. Memperluas cakrawala pandangan hidup para siswa

Dengan demikian belajar kosakata memang sedemikian penting bagi siswa. Maka siswa yang
kurang termotivasi untuk belajar kosakata dalam pembelajaran Bahasa Inggris harus
memperoleh perhatian khusus dari guru, dan guru wajib menumbuhkan motivasi dari siswa
itu.

Guru memilih metode pembelajaran tertentu pasti dengan tujuan setiap siswa dapat
menguasai materi pelajaran yang diberikan. Hasil belajar siswa diharapkan dapat baik atau
menjadi lebih dengan diadakannya pembelajaran yang menggunakan metode pilihannya.
“Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar”.
(Dimyati dan Mudjiono, 2008:243) Selain itu, prestasi belajar, kita ketahui semua, bukan saja
dipengaruhi oleh kemampuan intelektual yang bersifat kognitif, tetapi juga dipengaruhi oleh
faktor-faktor nonkognitif seperti emosi, motivasi, kepribadian serta berbagai pengaruh
lingkungan. (Semiawan C., 2008:12). Maka dapat diduga bahwa penggunaan Metode Lagu
Konsep dan motivasi belajar diduga saling berinteraksi terhadap hasil belajar siswa. Guru
melaksanakan Metode Lagu Konsep dengan harapan hasil belajar siswa dapat menjadi lebih
baik. Hasil belajar siswa ini juga dapat menjadi sumber data tentang pengaruh penggunaan
Metode Lagu Konsep dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar. Maka guru terlebih
dulu menggambarkan penelitian ini ke dalam bentuk yang sederhana dan jelas. Guru dapat
membuat desain penelitian yang sesuai dan menjadi dasar langkah-langkah penelitian. Berikut
adalah desain penelitian untuk penelitian ini.

Metode Mengajar (A)

Motivasi (B)

Eksperimen
(Metode Lagu Konsep)

(A1)

Kontrol
(Metode Konvensional)

(A2)

Tinggi (B1)

Rendah (B2)

A1 B1

A1 B2

A2 B1

A2 B1

Keterangan:

A1 B1 : rata-rata hasil belajar kosakata dengan menggunakan metode lagu konsep siswa yang
memiliki motivasi tinggi.

A1 B2 : rata-rata hasil  belajar kosakata dengan menggunakan metode lagu konsep siswa yang
memiliki motivasi rendah.

A2 B1 : rata-rata hasil belajar kosakata tanpa menggunakan metode lagu konsep bagian siswa
yang memiliki motivasi tinggi.

A2 B2 : rata-rata hasil belajar kosakata tanpa menggunakan metode lagu konsep siswa yang
memiliki motivasi rendah.

Desain penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua macam pembelajaran yang dilaksanakan
agar guru benar-benar mengetahui efektivitas dari penggunaan Metode Lagu Konsep.
Pembelajaran yang lain adalah pembelajaran engan menggunakan metode konvensional,
yaitu metode pembelajaran dengan metode ceramah dan media buku teks.

Berdasarkan desain penelitian di atas, maka guru perlu mengetahui motivasi belajar
setiap siswa terlebih dahulu. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui motivasi belajar
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siswa ini adalah angket atau kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang
pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Menurut Wiryokusumo (2009:22) salah satu tujuan
pokok penggunaan angket adalah untuk mendapatkan data/informasi dari responden tentang
segala sesuatu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Angket atau kuesioner yang digunakan
adalah angket atau kuesioner tertutup. Arikunto (2002:129) menyatakan bahwa kuesioner
tertutup adalah kuesioner yang sudah disediakan  jawabannya sehingga responden tinggal
memilih. Kuesioner yang digunakan juga merupakan kuesioner langsung, yaitu responden
menjawab kuesioner tentang dirinya sendiri. Maka, metode angket atau kuesioner untuk
mengetahui motivasi siswa dipilih karena metode ini dianggap paling efektif untuk
memperoleh data yang pasti dan serentak secara kolektif. Guru membagikan angket tentang
motivasi siswa pada awal pertemuan. Dari hasil angket tersebut dapat dikelompokkan siswa
yang memiliki motivasi tinggi dan siswa yang memiliki motivasi rendah.

Setelah itu guru melaksanakan pembelajaran Bahasa Inggris. Pada kelas eksperimen
pembelajaran menggunakan Metode Lagu Konsep, sementara pada kelas kontrol
menggunakan metode konvensional. Inilah contoh lagu konsep yang dapat diajarkan oleh
guru kepada siswa mengenai materi kosakata dengan tema “Profession”.

MATERI KOSAKATA: PROFESSION
LAGU ASLI: “AMPAR AMPAR PISANG”

Hei kawan sebutkan pekerjaan ayahmu
My father is a doctor
Ayahku dokter
My father is a waiter
Ayahku pelayan
My father is a farmer
Ayahku petani
My father is a soldier
Ayahku tentara

Sekarang coba sebutkan apa cita-citamu

I want to be a teacher
Ku ingin jadi guru
I want to be a pilot
Ku ingin jadi pilot
I want to be a policeman
Ku ingin jadi polisi
I want to be a nurse
Ku ingin jadi perawat

Pertemuan diadakan masing-masing lima kali, sebelum akhirnya pada pertemuan
keenam diadakan tes. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang
digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat
yang dimiliki oleh individu atau kelompok. (Arikunto, 2002:127) Metode tes digunakan untuk
mengukur penguasaan siswa terhadap kosakata Bahasa Inggris. Tes yang digunakan adalah tes
prestasi atau achievement test. Arikunto (2002:128) menyebutkan bahwa tes prestasi adalah
tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Tes
yang diberikan adalah tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk mengumpulkan data
kuantitatif pengetahuan secara komprehensif dan fakta penggunaannya. (Sukardi, 2009:11)
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Metode tes dipilih untuk mengukur prestasi siswa dalam belajar kosakata Bahasa Inggris
kerena metode ini dapat mengumpulkan data dalam bentuk angka nilai sehingga lebih mudah
dalam mengevaluasi pengaruh penggunaan Metode Lagu Konsep terhadap hasil belajar siswa.
Dari hasil tes diperoleh data untuk menemukan efektivitas dari penggunaan Metode Lagu
Konsep, pengaruh dari motivasi belajar terhadap hasil belajar, serta interaksi antara
penggunaan Lagu Konsep dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa. Sebelumnya
tes yang akan diberikan pada siswa harus diuji validitas, reabilitas, serta homogenitas dan
normalitasnya. Tujuannya adalah supaya tes yang diberikan valid sebagai pengukur hasil
belajar anak dan dapat berlaku sama bila tes tersebut dilakukan di sekolah lain. Analisis data
hasil belajar siswa dikerjakan dengan teknik Anava Dua Jalur.

Dari hasil penelitian yang diadakan di SD Negeri Sucopangepok 02 dan SD Negeri
Sucopangepok 02 Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, pada siswa kelas V, analisa data yang
diperoleh adalah sebagai berikut:

- F hitung antar baris ditemukan 64,268 > 2,21 dari F tabel pada taraf signifikansi  5 %
dan signifikansi probabilitas ditemukan 0,000 < 0,050 yang berarti Pembelajaran
dengan pemberian Metode Lagu Konsep (Concept Song) dengan pembelajaran yang
konvensional berbeda secara signifikan.

- F hitung antar kolom ditemukan 18,887 > 2,21 dari F tabel pada taraf signifikansi 5 %
dan Sig. Probabilitas ditemukan 0,000 < 0,050 yang berarti bahwa  motivasi yang
dimiliki siswa berbeda secara signifikan.

- F hitung interaksi kolom dan baris ditemukan 7,649 > 2,21 dari F tabel pada taraf
signifikansi 5%, dan probabilitas ditemukan 0,007 < 0,05 yang berarti ada interaksi
antara penggunaan Metode Lagu Konsep dan motivasi awal siswa terhadap hasil
belajar kosakata dalam pembelajaran Bahasa Inggris.

Dari hasil analisis data tersebut ditemukan bahwa ada perbedaan pengaruh antara
penggunaan Metode Lagu Konsep dan metode konvensional terhadap hasil belajar
kosakata pada pembelajaran Bahasa Inggris. Selanjutnya, ada pula perbedaan
pengaruh antara motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah terhadap hasil
belajar siswa. Dan yang terakhir, ditemukan pula adanya interaksi antara penggunaan
Metode Lagu Konsep dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa.

Metode Lagu konsep mampu mendorong minat siswa untuk belajar kosakata dengan
lebih baik. Siswa fokus pada kegiatan belajar mulai dari awal hingga akhir proses
pembelajaran. Siswa juga menjadi aktif bertanya dan menjawab pertanyaan guru dan teman-
temannya. Mereka tidak merasa takut atau malu untuk aktif di dalam kelas. Siswa juga belajar
untuk membagi pengetahuannya dan tanggung jawabnya terhadap kelompok. Siswa berani
menegmukakan pendapatnya karena guru tidak semata-mata menyalahkan atau marah bila
jawaban atau pendapat siswa kurang tepat. Selain itu, siswa juga menjadi lebih kreatif.
Dengan menyukai lagu konsep dan materi pelajaran, siswa berlatih mengubah lagi syair lagu
konsep sesuai dengan kemauannya. Misalnya, jenis profesi dalam lagu diubah-ubah sendiri
oleh siswa, dan nama orang dalam lagu diubah dengan nama teman-temannya. Dengan
demikian siswa juga sudah mengembangkan sendiri kemampuannya. Siswa lebih mudah
memahami dan menghafal materi pelajaran.

Pembelajaran dengan metode konvensional ternyata kurang efektif dibandingkan
dengan Metode Lagu Konsep. Siswa cenderung kesulitan dalam memahami dan menghafal
materi pelajaran. Memang waktu pembelajaran lebih mudah dikelola namun hasil belajar
siswa kurang memuaskan. Siswa juga tidak tertarik untuk terus mengikuti kegiatan
pembelajaran. Mereka cepat menjadi bosan. Akhirnya pengetahuan yang masuk tidak banyak
dan siswa pun cepat melupakan pengetahuan yang mereka terima. Dengan demikian
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penggunaan Metode Lagu Konsep ternyata dapat menghasilkan prestasi belajar yang lebih
baik daripada yang dihasilkan oleh pembelajaran dengan metode konvensional.

Motivasi belajar siswa yang tinggi juga menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik
daripada motivasi belajar yang rendah. Apapun jenis motivasi yang dimiliki oleh siswa,
motivasi itu membuat siswa belajar dan memperoleh hasil belajar. Motivasi yang tinggi akan
menbuat siswa belajar dengan sungguh-sungguh. “Dengan demikian, seorang peserta didik
akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya (motivasi), baik yang datang dari
dalam (intrinsik) maupun yang datang dari luar (ekstrinsik).” (Mulyasa, 2008:196) Siswa yang
bermotivasi tinggi tidak terlalu dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya yang dapat
mengalihkan fokus dan konsentrasinya dari kegiatan belajarnya. Sementara itu siswa dengan
motivasi rendah mudah hilang konsentrasi dan minatnya bila terjadi hal-hal di luar dirinya
yang dapat mempengaruhi kegiatan belajarnya.

Menurut Djamarah dan Zain (2006:82-84), metode memiliki kedudukan :
a. Sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar (KBM);
b. Menyiasati perbedaan individual anak didik;
c. Untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Motivasi ekstrinsik siswa perlu mendapat perhatian dari guru dengan cara
melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Guru dapat memulai
usaha tersebut dengan memilih metode yang menyenangkan dan tepat bagi pembelajaran
yang akan berlangsung. Dalam pembelajaran kosakata Bahasa Inggris, Metode Lagu Konsep
dapat meningkatkan motivasi siswa. Siswa lebih merasa senang belajar dan fokus pada
kegiatan pembelajaran. Siswa terdorong menjadi aktif dan mau mengembangkan
pengetahuannya dengan belajar berkelompok dalam bimbingan guru. Siswa yang memiliki
motivasi intrinsik pun menyukai pembelajaran dengan Metode Lagu Konsep. Menurut Dimyati
dan Mudjiono (2009:62), implikasi prinsip motivasi siswa bagi guru salah satunya tampak pada
perilaku guru dalam memilih metode pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran
yang akan dilaksanakan. Motivasi siswa harus dibangkitkan terus-menerus sehingga
penggunaan metode yang bervariasi dan menumbuhkan minat siswa perlu diperhatikan oleh
guru.

Siswa yang termotivasi tinggi untuk belajar dapat membuat pembelajaran dengan
berbagai metode menjadi lebih efektif. Artinya, pembelajaran yang telah dialami oleh siswa
memberikan hasil belajar yang lebih baik bagi siswa. Siswa dengan motivasi belajar tinggi akan
mengikuti proses pembelajaran dengan lebih fokus dan cermat. Metode pembelajaran yang
digunakan pun akan berjalan dengan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Dengan demikian pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan oleh guru dapat disimpan
dalam ingatan siswa dan dapat digunakan oleh siswa dalam waktu yang lama. Dalam
pembelajaran kosakata Bahasa Inggris dengan menggunakan Metode Lagu Konsep maupun
metode konvensional, siswa yang bermotivasi belajar tinggi rata-rata berhasil memperoleh
nilai tes kosakata yang lebih tinggi daripada siswa yang bermotivasi belajar rendah. Maka
dapat dilihat bahwa ada interaksi antara penggunaan Metode Lagu Konsep dan motivasi
belajar siswa dengan hasil belajar kosakata dalam pembelajaran Bahasa Inggris.

Sebagai hasil dari kegiatan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara penggunaan Metode Lagu Konsep

dengan metode konvensional terhadap hasil belajar kosakata dalam pembelajaran
Bahasa Inggris. Hasil belajar siswa yang telah mengikuti pembelajaran kosakata Bahasa
Inggris dengan menggunakan Metode Lagu Konsep lebih baik daripada hasil belajar siswa
yang mengikuti pembelajaran kosakata Bahasa Inggris menggunakan metode
konvensional.

2. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara motivasi tinggi dan motivasi rendah
terhadap hasil belajar kosakata pada pembelajaran Bahasa Inggris. Hasil belajar siswa
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yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih baik daripada hasil belajar siswa yang memiliki
motivasi rendah.

3. Terdapat interaksi yang signifikan antara penggunaan Metode Lagu Konsep dan motivasi
belajar siswa terhadap hasil belajar kosakata dalam pembelajaran Bahasa Inggris.
Metode Lagu Konsep yang digunakan dalam pembelajaran kosakata Bahasa Inggris saling
memberikan hubungan timbal balik yang baik dengan motivasi siswa yang tinggi
sehingga berpengaruh dalam hasil belajar siswa menjadi lebih baik.

Dengan kerendahan hati, penulis menyarankan dalam pembelajaran kosakata Bahasa
Inggris, khususnya pembelajaran kosakata Bahasa Inggris yang diselenggarakan dalam
pendidikan tingkat sekolah dasar menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan
sesuai dengan dunia anak. Metode Lagu Konsep tidak hanya cocok digunakan untuk
pembelajaran kosakata Bahasa Inggris, tapi juga cocok digunakan untuk mempelajari konsep-
konsep dalam mata pelajaran yang lain.
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MODEL  PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD, TIPE JIGSAW
DAN MOTIVASI BELAJAR BERPENGARUH TERHADAP EMAMPUAN
MEMAHAMI KONSEP KEHIDUPAN MASYARAKAT MULTI ULTURAL

SISWA XI IPS SMA

Jaswadi Yohanes
Program Studi Teknologi Pembelajaran PPs UNIPA Surabaya

ABSTRACT: In order to be able to teach effectively, the teacher must improve
learning opportunity for students and he/she must improve the quality of his/her
teaching. Students learning opportunity can be increased by involving them
actively in class activities. It means that learning opportunity increasingly l and
also the teacher shows the seriousness in teaching. Research based on the
problem: (a) Is there any difference of comprehending the life concept of
multicultural society with the model of cooperative learning on STAD type and
the model of cooperative learning on JIGSAW model of SMA 21 students and
SMA 18 students at Surabaya? ; (b) Is there any difference of comprehending the
life concept of multicultural society with high motivation and low motivation at
SMA 21 and SMA 18 at Surabaya?; (c) Is there any interaction between
cooperative learning JIGSAW model, cooperative learning STAD model and high
motivation and low motivation to the ability of comprehending the life concept
of multicultural society of SMA 21 students and SMA 18 students at Surabaya ?.
From the result of hipotesis statistic test 1, Fo mark is taken Fo = 37,09 > F 0,05 =
4,75, so Ho rejected. The result of hipotesis statistic test 2. Fo mark is taken Fo=
18,923 > F 0,05 = 4,75, so Ho rejected. From the result of hipotesis statistic test 3,
Fo mark is taken Fo = 4,905, so Ho rejected.

Keyword: Cooperative Learning, STAD, JIGSAW, learning motivation,
multicultural education

PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses
pembelajaran. Dalam proses pembelajaran anak kurang didorong untuk mengembangkan
kemampuan berpikir. Proses belajar di kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk
menghafal informasi; otak anak dipaksa  mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa
memahami informasi yang diingatnya untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
Akibat , ketika anak didik  lulus dari sekolah, mereka pintar secara teori, akan tetapi mereka
miskin aplikasi (Sanjaya,2006: 1). Lemahnya  proses pembelajaran mengakibatkan rendahnya
daya serap peserta didik. Hal ini nampak rerata hasil belajar peserta didik yang senantiasa
memprihatinkan. Prestasi ini merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih konvensional
dan tidak menyentuh dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar
itu, (belajar untuk belajar). Dalam pengertian yang subtansial, bahwa proses pembelajaran
hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan belum memberi akses bagi anak
untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dan proses berpikir.

Para guru yang bertanggung jawab atas  penyelenggaraan pembelajaran di sekolah di
dalam kelas ataupun diluar kelas wajib mengadakan perubahan paradigma tersebut. Salah
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satu perubahan paradigma pembelajaran tersebut adalah orientasi pembelajaran yang semula
berpusat pada guru (teacher centrered) beralih berpusat pada murid  (student centered),
metode yang semula lebih didominasi ekspositori berganti partisitori, dan pendekatan yang
semula bersifat tektual berubah menjadi kontektual.

Tampaknya, perlu adanya perubahan paradigma dalam menelaah proses
pembelajaran siswa dan interaksi antara siswa dan guru. Kegiatan belajar mengajar harus
lebih mempertimbangkan siswa. Siswa bukan sebuah botol kosong yang harus diisi  dengan
muatan-muatan informasi yang dianggap perlu oleh guru. Selain itu alur proses belajar tidak
harus berasal dari guru menuju siswa.  Siswa bisa saling mengajar dengan sesama siswa yang
lainnya. Sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama
dengan sesama siswa  dalam tugas tugas terstruktur disebut sistem pembelajaran kooperatif
atau cooperative learning . Dalam sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator.

Model Pembelajaran Tipe STAD
Student team Achievement Devision (STAD) adalah salah satu tipe pembelajaran yang

paling sederhana. Dalam proses pembelajaran model mengajar tipe STAD ini memiliki lima
tahapan yaitun penyajian materi, kegiatan kelompok , tes, perhitungan skore perkembangan
individu, dan pemberian penghargaan kelompok ( Slavin, 1995 ). Hal ini sebada dengan
pendapat Kauchak dan Eggen ( 1996)  yang menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif tipe
STAD memiliki  lima tahapan yaitu penjelasan materi, pembentukan kelompok, kegiatan
kelompok disertai monitoring guru, tes dan penghargaan kelompok. Dimana dalam kegiatan
pembelajaran tipe STAD, seorang guru harus lebih dahulu mempersiapkan beberapa hal
diantaranya; melakukan persiapan materi ajar, cara pembentukan kelompok dan menentukan
skor awal siswa.

Model Pembelajaran Tipe JIGSAW
Teknik pembelajaran Jigsaw adalah teknik mengajar yang dikembangkan dan diujicoba

oleh Eliiot Aroson dan teman-teman dari Universitas Texas, dan diadopsi oleh Slavin dan
teman-teman di universitas John Hopkins. ( Trianto, 2008 ). Model belajar tipe ini meruakan
model belajar kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri 4 – 6 siswa
secara heterogen dan bekerjasama saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab
secara mandiri. Setiap anggota kelompok adalah bertanggung jawab atas ketuntasan bagian
materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan kepada anggota kelompok yang
lain. Selain itu siswa bekerja dengan sesama anggota kelompok dalam suasana kooperatif dan
mempunyai kesempatan untuk mengelola informasi dan meningkatkan ketrampilan
berkomunikasi. Dalam model  pembelajaran tipe Jigsaw ini siswa diberi soal yang terdiri dari
topik, soal yang berbeda untuk masing-masing angota kelompok untuk dibaca dan dicerna.
Setelah setiap anggota kelompok selesai membeca, siswa kelompok yang berbeda bertemu
dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik yang diberikan selama kurang lebih 30 menit,
kemudian ahli-ahli tersebut kembali pada kelompok awal menjelaskan hasil diskusinya.

Motivasi Belajar
Belajar dan motivasi tidak dapat saling dipisahkan artinya seseorang melakukan

aktifitas belajar tertentu tentu didukung oleh suatu keinginan yang  ada pada dirinya untuk
memenuhi kebutuhan. Hal ini karena motivasi sangat menentukan keberhasilan belajar. Istilah
motivasi berasal dari kata motif yang berarti kekuatan yang terdapat pada diri individu yang
menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat.  Menurut Hamzah ( 2008: 3 ) Motif
adalah daya penggerak dari diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai
tujuan tertentu. Sedang motivasi merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk
berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi
kebutuhannya.  Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subyek
untuk melakukan aktifitas – aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif
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dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka
motivasi itu dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi
aktif pada saat – saat tertentu terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat
dirasakan atau mendesak. (Sardiman, 2010:73).

Dengan demikian masalah penelitian ini dirumusakan sebagai berikut:  a) Apakah ada
perbedaan kemampuan memahami konsep  kehidupan masyarat multikultural dengan
pembelajaran kooperatif  model  Jigsaw dan pembelajaran kooperatif model  STAD  siswa
SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 18 di kota Surabaya; b) Apakah ada perbedaan kemampuan
memahami konsep kehidupan masyaratkat multikultural dengan motivasi tinggi dan motivasi
rendah pada SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 18 di kota Surabaya dan c) Apakah terdapat
interaksi antara pembelajaran kooperatif model Jigsav, pembelajaran kooperatif model STAD
dan motivasi tinggi dan rendah terhadap kemampuan memahami konsep kehidupan
masyarakat multikultural siswa SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 18 di kota  Surabaya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, , yaitu penelitian yang berusaha

mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain (Tuckman, 1982). Desain
eksperimen semu (quasi-experiment) yaitu eksperimen yang tidak murni karena tidak
sepenuhnya melakukan Kontrol (Suharjono, 2006). Rancangan penelitian yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah desain Faktorial 2 x 2 (Kerlinger, 1990 ; Ary et.al, 1995 ; Tuckman,
1999 ; Montgomery, 2001). Beberapa keuntungan penggunaan desain faktorial ini antara lain:
(1) peneliti dapat memanipulasi dan mengendalikan dua variabel atau lebih secara
bersamaan, (2) analisis faktorial lebih tajam presisinya jika dibandingkan dengan analisis satu
arah, (3) terbukanya kemungkinan peneliti untuk melakukan kajian-kajian akibat interaktif dari
variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 1. Rancangan Penelitian Faktorial 2 x 2

P

P1 P2

MB
MBT MBTP1 MBTP2

MBR MBRP1 MBRP2

P =  Perlakuan
P1 =  Pembelajaran tipe STAD
P2 =  Pembelajaran tipe JIGSAW
MB =  Motivasi Belajar
MBT =  Motivasi Belajar Tinggi
MBR = Motivasi Belajar Rendah

Hubungan antara variabel dapat diwujudkan dalam diagram sebagai berikut :
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Teknik pengambilan sampel adalah dengan jalan membagi populasi dua area sehingga
Cluster menjadi seragam mungkin ditinjau dari segi atribut yang ingin dipelajari. Misalnya,
dipilih sekolah yang siswa-siswinya sama heterogennya dengan populasi (Wayan Ardana,
1987) dan dengan teknik proportional sampel diperoleh sampel siswa dengan proporsi yang
sama antar Cluster.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini,
teknik analisis statistik yang dipergunakan dalam menganalisis data penelitian yaitu statistik
deskriptif dan analisis varian (ANOVA) dua faktor. Tetapi sebelumnya dilakukan uji kualitas
data dan uji asumsi, yaitu untuk mengetahui validitas, reliabilitas, normalitas dan homogenitas
varians.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data

Deskripsi hasil belajar yang diperoleh untuk kelas VI A dengan jumlah responden 30
Siswa diperoleh data deskriptif pada tabel 1.

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan Skor Hasil Belajar Sosiologi

Data Statistik

Media
Skor
Maks

Skor
Min R Rata-

rata Median Mode Deviasi Varians

Pembelajaran
tipe STAD (P1)

80 45 35 69,6 70 70 5,45 29,76

Pembelajaran
tipe JIGSAW (P2)

85 60 25 74,9 75 72,5 4,72 22,31

MBTP1 80 62,5 17,5 69,5 70 70 4,19 17,54

MBTP2 82,5 70 12,5 75 73,8 72,5 4,02 16,16

MBRP1 80 45 35 69,8 70 72,5 6,64 44,05

MBRP2 85 60 25 74,9 76,3 72,5 5,45 29,71

Model Pembelajaran STAD dan

Model Pembelajaran JIGSAW

Motivasi Belajar Tinggi

Motivasi Belajar Rendah

Hasil Belajar

SOSIOLOGI
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Uji Validitas Data

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab III, bahwa instrumen untuk pengambilan data
penelitian menggunakan tes dan angket. Untuk memenuhi tingkat keterandalan (validitas) tes,
peneliti menggunakan analisis butir soal yang telah dicobakan pada peserta didik Sedangkan
instrumen angket dicobakan dulu pada peserta didik, kemudian dicari tingkat validitas dan
reliabilitas angket. Besarnya indeks validitas kuesioner menggunakan rumus Corrected Item-
total Correlation dari Pearson. Kriteria pengujian dilakukan bila korelasi tiap faktor positif dan
besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat, sebaliknya bila
harga korelasi di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak
valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang. (Sugiono, 1997). Dari hasil pengujian
menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan pada variabel penelitian memiliki nilai di
atas 0,3 sehingga keseluruhan item dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian
ini.

Uji Reliabilitas Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan koefisien alpha atau cronbach's alpha

untuk mengukur reliabilitas atau konsistensi internal di antara butir-butir pertanyaan dalam
suatu instrumen. Berdasarkan Sugiono (1997, p.130) Item pengukuran dikatakan reliabel jika
memiliki nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6. Tabel dibawah menunjukkan bahwa nilai
reliabilitas konsistensi internal, untuk koefisien alpha masing-masing variabel dalam setiap
variabel dinyatakan reliabel karena lebih besar dari 0,6. Dengan demikian item pengukuran
pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel dan selanjutnya dapat digunakan dalam
penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Alpha Keterangan

Variabel Motivasi Belajar 0,823 Reliabel

Variabel Hasil Belajar 0,859 Reliabel

Sumber : data diolah dari perhitungan SPSS

Uji Normalitas Data
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui dalam sebuah model, variabel dependent,

variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi data normal atau mendeteksi
normalitas data. Adanya gejala normalitas data akan menyebabkan data yang dianalisis
menjadikan pengujian tidak signifikan lagi. Untuk mengetahui gejala normalitas data dapat
dilakukan dengan pengujian Kolmogorov Smirnov. (Sugiono, 1997 : 40). Hasil perhitungan
SPPS dalam melihat gejala normalitas data tampak pada tabel di bawah.

Berdasarkan tabel di bawah tampak nilai Z hitung Kolmogorov Smirnov, menunjukkan
bahwa kedua (STAD dan JIGSAW) variabel penelitian memiliki angka Zhitung < Ftabel(0,05;1;78)

sebesar 3,963472. Demikian pula tampak pada kedua variabel penelitian memiliki angka
Asymp. Sig. (nilai probabilitasnya) > 0,05 Sehingga hipotesis nol (Ho) diterima, yang berarti
memiliki makna bahwa kedua variabel tersebut memiliki distribusi data mengikuti distribusi
normal.
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Tabel 4. Analisa Normalitas Hasil Belajar Sosiologi dengan menggunakan Metode

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD (P1) dan JIGSAW (P2)

a. Uji Homogenitas (kesamaan dua varians)

Tabel 5. Analisa Homogenitas Hasil Belajar Sosiologi dengan menggunakan

Metode Pembelajaran Kooperatif tipe STAD (P1) dan JIGSAW (P2)

Penyajian homogenitas bertujuan untuk menguji apakah kelompok data mempunyai
varians yang sama menggunakan Uji Homogenitas. Alat uji ini dilakukan untuk mengetahui
terjadinya kesamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
Homogenitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut Heterogenitas data. Untuk mengetahui
gejala Homogenitas data dapat dilakukan dengan pengujian Levene's Statistic tests. Hasil
pengujian Levene's Statistic tests memperlihatkan sebuah distribusi data mengikuti distribusi
homogen. Pedoman dalam mengambil keputusan sebuah model memenuhi asumsi
Homogenitas (Sugiono, 1997: 40).

Ketentuan penetapan nilai Ftabel pada SPSS dengan tingkat signifikansi pada 5% dan Df1

= Variabel–1 = 1 dan Df2 = N – Variabel = 78 sehingga diperoleh nilai Ftabel(0,05;1;78) sebesar
3,963472. Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa nilai F hitung Levene's
Statistic tests dari tabel di atas. Dari pengujian menunjukkan bahwa kedua (STAD dan JIGSAW)
memiliki angka Fhitung < Ftabel(0,05;1;78) sebesar 3,963472. Demikian pula tampak pada kedua
variabel penelitian memiliki tingkat Sig. (nilai probabilitasnya) > 0,05. Sehingga hipotesis nol
(Ho) diterima, yang berarti memiliki makna bahwa kedua variabel tersebut memiliki varians
dari residual adalah homogen, sehingga data penelitian layak/dapat dipakai untuk melakukan
analisa selanjutnya.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80 80
69,6250 74,9375
5,45552 4,72294

,161 ,185
,100 ,185

-,161 -,169
1,440 1,651
,032 ,009

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Hasil Belajar
STAD

Hasil Belajar
JIGSAW

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

Test of Homogeneity of Variances

2,777 1 78 ,100
1,783 1 78 ,186

Hasil Belajar JIGSAW
Hasil Belajar STAD

Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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Uji Hipotesis
Perbedaan Hasil Belajar Sosiologi Siswa pada Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan tipe
JIGSAW

Ketentuan penetapan nilai Ftabel pada SPSS dengan tingkat signifikansi pada 5% dan Df1

= 1 dan Df2 = 156 sehingga diperoleh nilai Ftabel(0,05;1;156) sebesar 3,901761. Berdasarkan hasil
perhitungan pada tabel 6 di bawah dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Terlihat pada kolom Sig. (Significance) dari tabel 6 menunjukkan angka signifikan dibawah
0,05. Sehingga hipotesis nol ditolak, yang berarti memiliki makna bahwa rata-rata
populasi pada Hasil Belajar Siswa adalah berbeda untuk tiap kategori metode
pembelajaran kooperatif (STAD dan JIGSAW).

b) Sedangkan kolom F. (Fhitung) dari tabel 6 tampak variabel penelitian memiliki angka Fhitung >
Ftabel(0,05;1;156) sebesar 3,901761. Dari pengujian menunjukkan bahwa variabel penelitian
memiliki angka Fhitung diatas Ftabel. Sehingga hipotesis nol ditolak, yang berarti memiliki
makna bahwa bahwa rata-rata populasi pada Hasil Belajar Siswa adalah berbeda untuk
tiap kategori metode pembelajaran kooperatif (STAD dan JIGSAW).

c) Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi Hasil Belajar pada Penggunaan
metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe JIGSAW adalah berbeda secara
nyata, terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig. (Significance) dibawah 0,05 dan nilai Fhitung

diatas Ftabel.

Tabel 6. Hasil Uji Univariate Analysis of Varians

Perbedaan Hasil Belajar Sosiologi Siswa yang Mempunyai Motivasi Tinggi dan Motivasi
Rendah

Ketentuan penetapan nilai Ftabel pada SPSS dengan tingkat signifikansi pada 5% dan Df1

= 1 dan Df2 = 156 sehingga diperoleh nilai Ftabel(0,05;1;156) sebesar 3,901761. Berdasarkan hasil
perhitungan pada tabel 6 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Terlihat pada kolom Sig. (Significance) dari tabel 6 menunjukkan angka signifikan dibawah
0,05. Sehingga hipotesis nol ditolak, yang berarti memiliki makna bahwa rata-rata
populasi pada Hasil Belajar Siswa adalah berbeda untuk tiap kategori motivasi belajar
(Rendah dan Tinggi).

b) Sedangkan kolom F. (Fhitung) dari tabel 6 tampak variabel penelitian memiliki angka Fhitung >
Ftabel(0,05;1;156) sebesar 3.901761. Dari pengujian menunjukkan bahwa variabel penelitian
memiliki angka Fhitung diatas Ftabel. Sehingga hipotesis nol ditolak, yang berarti memiliki
makna bahwa bahwa rata-rata populasi pada Hasil Belajar Siswa adalah berbeda untuk
tiap kategori kategori motivasi belajar (Rendah dan Tinggi).

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hasil Belajar

1131.535a 3 377.178 14.313 .000
833902.458 1 833902.458 31645.549 .000

1121.109 1 1121.109 42.545 .000
1111,426 1 1111,426 26,183 ,000
1112,203 1 1112,203 28,359 ,000
4110.808 156 26.351

843396,000 160
5242.344 159

Source
Corrected Model
Intercept
Metode
Motivasi
Metode * Motivasi
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .216 (Adjusted R Squared = .201)a.
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c) Kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi Hasil Belajar pada Motivasi

Belajar Siswa baik Rendah dan Tinggi adalah berbeda secara nyata, terbukti dari uji diatas
memiliki nilai Sig. (Significance) dibawah 0,05 dan nilai Fhitung diatas Ftabel.

Analisis Varian DUA FAKTOR Interaksi antara Metode Pembelajaran Sosiologi dan Motivasi
Belajar Siswa

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 di atas dapat disimpulkan dengan
ketentuan penetapan nilai Ftabel pada SPSS dengan tingkat signifikansi pada 5% dan Df1 = 1 dan
Df2 = 156 sehingga diperoleh nilai Ftabel(0,05;1;156) sebesar 3,901761. Berdasarkan hasil
perhitungan pada tabel 6 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Terlihat pada kolom Sig. (Significance) dari tabel 6 menunjukkan angka signifikan dibawah
0,05. Sehingga hipotesis nol ditolak, yang berarti memiliki makna bahwa terdapat
interaksi antara penggunaan metode pembelajaran Kooperatif (STAD dan JIGSAW)
dengan Motivasi Belajar Siswa (Tinggi dan Rendah).

2) Sedangkan kolom F. (Fhitung) dari tabel 6 tampak variabel penelitian memiliki angka Fhitung >
Ftabel(0,05;1;156) sebesar 3,901761. Dari pengujian menunjukkan bahwa variabel penelitian
memiliki angka Fhitung diatas Ftabel. Sehingga hipotesis nol ditolak, yang berarti memiliki
makna bahwa terdapat interaksi antara penggunaan metode pembelajaran kooperatif
(STAD dan JIGSAW) dengan Motivasi Belajar Siswa (Tinggi dan Rendah).

3) Kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat interaksi nyata antara penggunaan
metode pembelajaran kooperatif (STAD dan JIGSAW) dengan Motivasi Belajar Siswa
(Tinggi dan Rendah), terbukti dari uji diatas memiliki nilai Sig. (Significance) dibawah 0,05
dan nilai Fhitung diatas Ftabel. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Strategi Belajar pada
Kelas XI IPS SMA Negeri 21 Surabaya dan SMA Negeri 18 Surabaya akan meningkatkan
Motivasi Belajar Siswa dilihat dari hasil Hasil Belajar Siswa.

KESIMPULAN dan SARAN
Simpulan
a. Ada perbedaan kemampuan memahami konsep kehidupan masyarakat multicultural

dengan model pembalajaran kooperatif tipe STAD dan model pembelajaran kooperatif
tipe Jigsaw siswa kelas XI IPS  SMA Negeri 21 Surabaya dan SMA Negeri 18 Surabaya.
Dengan demikian model pembelajaran tipe STAD dan  Jigsaw sangat mempengaruhi
prestasi belajar.

b. Ada perbedaan kemampuan, kelompok motivasi tinggi dan motivasi rendah dalam
memahami konsep kehidupan masyarakat multicultural dengan model pembelajaran
Jigsaw dan STAD pada siswa SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 18 Surabaya.

c. Ada hubungan yang positif antara motivasi rendah dan motivasi tinggi terhadap model
pembelajaran kooperatif tipe STAD dan Jigsaw dalam memahami konsep kehidupan
masyarakat multicultural pada siswa SMA Negeri 21 dan SMA Negeri 18 Surabaya.

Saran
Berdasar kesimpulan yang telahdipaparkan maka beberapa saran yang diajukan :

a. Dengan diketahui hasil kamampuan memahami konsep masyarakat multicultural dengan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD dan tipe JIGSAW, diharapkan para guru
sosiologi dapat menggunakan model pembelajaran kooperatif yang dapat menjadikan
siswa aktif dan kreatif, dengan harapan siswa lebih mampu memecahkan problem social
yang muncul dalamkehidupan sehari hari.

b. Perlu ada upaya kompetitif antara tenaga pengajar untuk mengembangkan model
pembelajaran sehingga setiap guru untuk senantiasa memperbaharui penggunaan model
model pembelajaran sebagai wujud pelaksanaan pembelajaranyang kreatif dan inovasi
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c. Perlu diselenggarakan pelatihan intensif bagi guru untuk mengembangkan kemampuan

memilih `model model pembelajaran, khususnya model pembelajaran kooperatif tipe
STAD dan JIGSAW.
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KONSELING INDONESIA: Yang Bagaimana?

Boy Soedarmadji
Program Studi Bimbingan dan Konseling-UNIPA Surabaya

ABSTRACT: Konseling di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan
yang ditunjukkan dengan beragam strategi yang dikembangkan berdasar pada
kekayaan budaya bangsa. Salah satu strategi yang memungkinkan untuk
dikembangkan adalah strategi konseling PADI yang secara historis memiliki
latar belakang budaya yang mirip dengan kondisi budaya di Indonesia.

PENGANTAR

Perkembangan konseling di dunia saat mengalami perubahan-perubahan yang sangat
pesat. Hal ini terjadi di negara-negara yang sudah maju seperti di Amerika, Inggris dan
kebanyakan negara-negara di Eropa. Pesatnya perkembangan ilmu konseling di negara-negara
barat ada kemungkinan disebabkan karena semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh
negara-negara barat, sehingga mereka terus berpacu dengan waktu untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan yang muncul.

Awalnya pelaksanaan konseling di barat seringkali didasarkan pada nilai-nilai yang
berlaku bagi kaum mayoritas, atau dapat dikatakan bahwa layanan konseling itu merupakan
kegiatan kelas menengah ke atas bagi orang kulit putih yang masih memegang teguh nilai-nilai
dimilikinya. Konseling seringkali dilakukan antara orang kulit putih dengan orang kulit putih.
Hal ini dapat dimaklumi, karena perkembangan konseling ini sendiri diawali oleh orang kulit
putih.

Lambat laun masalah dalam konseling mulai muncul. Dalam pelaksanaan konseling,
ternyata bukan menjadi otonomi masyarakat kulit putih saia, tetapi juga menjadi kebutuhan
bagi masyarakat lainnya. Masyarakat lain yang dimaksud adalah kaum pendatang (siswa,
mahasiswa, imigran dll). Mereka lebih sering disebut dengan masyarakat minoritas. Kaum
minoritas di Amerika terdiri dari kaum pendatang (siswa, mahasiswa dan imigran gelap).
Secara umum mereka datang ke Amerika dengan membawa budaya yang masih melekat kuat
bagi pribadi masing-masing. Siswa dan mahasiswa yang berasal dari Asia (terutama) seringkali
mengalami kesulitan didalam melaksanakan studinya. Kesulitan ini seringkali berasal dari
budaya atau nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dipergunakan oleh orang barat.
Kesulitan-kesulitan studi mereka segera ditangkap oleh konselor barat. Tetapi kenyataannya,
konselor barat itu sendiri juga merasa kesulitan untuk membantu mahasiswa yang berasal dari
negara timur.

Golongan minoritas tidak saia mengacu pada apa yang telah disebutkan di atas saja.
Satu kelompok lain yang masuk dalam golongan minoritas adalah kaum perempuan. Secara
umum, perempuan masih digolongkan sebagai orang kedua  dalam hal pekerjaan dan
lain-lain. Perempuan selama ini masih dianggap sebagai golongan yang lemah dan golongan
yang harus dilindungi. Padahal dalam beberapa dekade terakhir ini, kaum perempuan mulai
"mengeliat" dan berusaha untuk bisa menunjukkan eksistensinya. Gerakan-gerakan tersebut
demikian kuatnya sehingga mengakibatkan para ahli konseling berpikir untuk dapat
“melayani" mereka. Hal ini membuat posisi ilmu konseling untuk terus melakukan
penelitian-penelitian yang dapat mangungkap hal-hal yang berkaitan dengan konseling lintas
budaya. Sehingga diharapkan nantinya akan muncul metode-metode baru atau teknik-teknik
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baru yang dapat dipergunakan untuk melakukan konseling dengan klien yang mempunyai
perbedaan budaya.

PERKEMBANGAN DI INDONESIA
Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki kurang lebih 300 etnis yang tersebar di

seluruh pelosok negeri. Banyaknya etnis ini merupakan berkah yang tak terhingga bagi kita,
sebab keragaman/kemajemukan ini akan memunculkan warna kehidupan. Pada setiap
suku/etnis tersebut terdapat model bantuan yang sifatnya masih tradisional. Pada umumnya,
bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dilakukan oleh tokoh masyarakat
yang dianggap mempunyai kelebihan spiritual (kyai, pastor, pendeta) atau mereka yang
dianggap sebagai “orang tua” atau mereka yang dituakan (paranormal, “orang pinter”. “orang
tua” dan sebagainya) [Rosjidan, 1995]. Orang-orang ini dipandang mempunyai kemampuan
lebih untuk mengatasi masalah tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia
masih mempunyai ketergantungan pada mereka, sebagai salah satu contoh pada saat mencari
pekerjaan. Mereka tidak segan-segan datang kepada orang-orang tersebut untuk
mendapatkan petuah, wejangan bahkan jampi-jampi. Ada keyakinan yang kuat bagi sebagian
masyarakat Indonesia bahwa dengan mendatangi guru (kyai, dukun, paranormal dll) akan
membuat masalah mereka selesai.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa profesi konseling akan lebih
menguntungkan jika mempergunakan pendekatan-pendekatan yang dipergunakan oleh kaum
pribumi. Hal ini disebabkan setiap budaya mempunyai cara-cara tertentu untuk
menyelesaikan masalah yang timbul di dalam masyarakat tersebut (Lee & Sirch, 1994).

Perkembangan konseling di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, walaupun
kemajuan tersebut berjalan dengan lambat. Pada tahun 1995 dengan dilakukannya kongres
dan Konvensi Nasional IPBI (sekarang ABKIN) telah dimulai suatu gerakan untuk menemukan
konseling yang bercirikan budaya Indonesia. Saat itu, pemerhati masalah Bimbingan dan
Konseling telah menyadari akan perlunya identitas konseling di Indonesia.

Terbentuknya ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia) merupakan
tonggak bersejarah bagi pelaksanaan konseling di Indonesia. Saat ini, perjuangan ABKIN bagi
keberadaan konselor di sekolah semakin terasa, apalagi sampai munculnya istilah “konselor”
sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I Pasal 1 ayat (4)
dinyatakan bahwa “pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pernyataan secara eksplisit ini pada akhirnya memunculkan kepercayaan masyarakat (public
trust).

Sebutan konselor memiliki tanggungjawab yang besar. Hal ini dikarenakan sebutan ini
menuntut profesionalisme dari diri masing-masing konselor yang ada, sehingga dalam hal ini,
LPTK merasa terpanggil untuk mempersiapkan tenaga konselor yang professional. Salah satu
bentuk profesionalisme konselor adalah menerapkan teori-teori konseling terbaru yang
berkembang. Untuk hal tersebut, maka ABKIN mengeluarkan keputusan no. 011 tahun 2005
tentang Standar Kompetensi Konselor Indonesia (SKKI) yang merupakan salah satu acuan
penyelenggaraan pendidikan bagi semua perguruan tinggi penyelenggaran Program Studi
Bimbingan dan Konseling di Indonesia.

Salah satu hal menarik yang tercantum dalam SKKI disebutkan bahwa Konselor
bekerja dalam berbagai setting, dan setting itu menjadi kekhususan dari wilayah layanan
bimbingan dan konseling. Keragaman setting pekerjaan konselor ini mengandung makna
adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan bersama yang harus dikuasai oleh konselor
dalam setting manapun. Kompetensi ini disebut kompetensi bersama (common
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competencies), yang harus dikuasai oleh konselor sekolah, perkawinan, karir, traumatic,
rehabilitasi dan kesehatan mental. Setiap setting bimbingan dan konseling menghendaki
kompetensi khusus yang harus dikuasai konselor untuk dapat memberikan layanan dalam
setting/wilayah khusus itu (ABKIN, 2005).

Sejalan dengan perkembangan teori-teori tersebut, maka di Indonesia saat ini sedang
getol-getolnya dikembangkan suatu pendekatan konseling yang berbasis Indonesia. Salah
satu alternatif yang ditawarkan adalah Teknik Konseling PADI.

KONSELING PADI

Konseling PADI atau yang sering disebut dengan teknik PADI, saat ini telah
dikembangkan di beberapa negara Asia, khusunya Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia,
Thailand dan Philipina. Teknik ini dikembangkan dengan memadukan dua pendekatan
konseling yaitu pendekatan humanistik dan behavioristik, selain ada juga unsur-unsur budaya
Timur yang menyertainya. Perkembangan ini ditunjukkan dengan munculnya teknik-teknik
konseling baru yang mungkin (juga) baru kita kenal. Salah satu teknik konseling yang saat ini
mulai dikembangkan di Asia adalah teknik konseling PADI. PADI sendiri merupakan akronim
dari Problem definition, Atempted solution, Desired changes dan Intervention plan.

Problem definition, merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan masalah-masalah
yang sedang dihadapi oleh individu. Mendefinisikan masalah merupakan tahapan yang paling
penting, sebab seringkali klien datang ke ruang konseling dengan membawa berbagai macam
masalah dimana mereka tidak tahu masalah mana yang akan diselesaikan. Hal lain yang sering
muncul adalah pengungkapan masalah yang sebenarnya bukan masalah. Sebagai contoh,
seorang ibu mengeluh karena tidak bisa mengatur anak ABG-nya. Dia mengatakan bahwa saat
ini anaknya susah diatur dan cenderung untuk bermain dengan teman-teman sebayanya.
Ungkapan ibu tadi sepertinya masalah, tetapi jika dilihat dari psikologi perkembangan, usia
anak ABG memang memiliki perilaku untuk berkelompok dengan teman sebayanya. Lebih
lanjut, masalah yang dimiliki ibu tadi seakan-akan bukan masalahnya, tetapi dipandang bahwa
anaknya yang bermasalah. Untuk mendefinisikan masalah klien, maka perlu diperhatikan
beberapa hal sebagai berikut:
a. Masalah dinyatakan secara positif (biasanya dalam bentuk perilaku)
b. Masalah adalah milik klien
c. Perjelas kapan masalah muncul
d. Bagaimana pengaruh masalah tersebut terhadap diri dan lingkungan klien
e. Siapa yang harus dilibatkan
f. Perlu dipertimbangkan masalah budaya klien.

Yeoh (2003) menyatakan bahwa jika konselor mengetahui letak permasalahan klien,
maka konselor sebaiknya menyatakan kepada klien. Hal ini dilakukan agar klien tersadar dan
dengan mudah untuk melakukan diskusi dengan konselor. Melalui diskusi ini, maka antara
konselor dan klien akan memiliki kesepakatan tentang masalah apa yang ingin diselesaikan
melalui konseling, sehingga akan membuat konselor lebih fokus dalam usaha membantu klien.

Atempted solution, merupakan usaha-usaha pemecahan masalah yang pernah dicoba
oleh klien. Untuk hal ini, konselor perlu menanyakan kepada klien tentang apa saja yang
pernah dilakukan oleh oleh klien untuk memecahkan masalahnya serta menanyakan
bagaimana hasilnya. Pemberian pertanyaan ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan
serta memotivasi klien untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Satu hal penting bagi
konselor adalah tidak memberikan persepsi terhadap usaha-usaha yang telah dilakukan oleh
klien sehubungan dengan usaha pemecahan masalah yang dilakukannya. Walaupun usaha
yang dilakukan oleh klien bertentangan nilai-nilai yang dimiliki oleh konselor. Perilaku
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konselor dengan tidak memberikan persepsi kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh klien
akan membantu konselor untuk berpijak pada hal-hal yang bersifat obyektif.

Pengungkapan diri klien terhadap usaha pemecahan masalah yang telah dilakukan
pada akhirnya akan membantu konselor dan klien untuk bersama-sama menemukan cara-cara
baru untuk mengentaskan masalah klien. Untuk hal ini sebaiknya konselor telah
mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing cara yang telah dilakukan oleh
klien. Lebih lanjut, Yeoh (2003) menyatakan bahwa usaha menemukan usaha-usaha yang
pernah dilakukan oleh klien juga bertujuan untuk membuang usaha-usaha yang tidak berhasil,
dan membicarakan lagi usaha-usaha yang pernah berhasil untuk diangkat kembali sebagai
salah satu alternative pemecahan masalah klien. Tentu saja hal ini disesuaikan dengan
keadaan klien saat ini.

Desired changes, merupakan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh klien selama
proses konseling. Sebagaimana menentukan masalah, perubahan-perubahan yang diinginkan
oleh klien sebaiknya dimunculkan dalam bentuk perilaku atau kata kerja aktif dan positif.
Konselor bisa bertanya “Apa yang anda harapkan setelah mengikuti proses konseling?”
Pertanyaan ini dapat dipergunakan oleh konselor untuk mengukur sejauh mana harapan-
harapan untuk berubah pada diri klien serta apa yang akan dilakukan oleh klien.

Intervention plan, merupakan tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, konselor telah
menentukan strategi konseling yang akan dipergunakan untuk mengentaskan masalah yang
dihadapi oleh klien. Yeoh (2003) menyatakan bahwa untuk merencanakan intervensi, maka
beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh konselor adalah  (a) jangan terburu-buru, (b)
mulailah dengan perubahan-perubahan kecil yang telah dilakukan klien, (c) perkuat komitmen
klien untuk berubah dan (d) bertindak kreatif.

Cormier & Cormier (1985) menyatakan bahwa saat menentukan strategi apa yang
akan diberikan kepada klien, sebaiknya konselor mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Apakah strategi tersebut sesuai dengan karakteristik pribadi klien?
b. Apakah strategi tersebut sesuai dengan karakteristik masalah klien?
c. Apakah strategi itu lebih bersifat positif daripada menghukum?
d. Apakah strategi tersebut dapat mendorong tumbuhnya keterampilan manajemen diri

siswa (self-management skills)?
e. Apakah pelaksanaan strategi itu didukung dengan literatur yang ada?
f. Apakah strategi itu mudah dilaksanakan?
g. Apakah strategi itu akan menimbulkan masalah baru bagi klien atau orang terdekat klien

(significant other)?
h. Apakah strategi ini memerlukan konselor lebih dari satu orang?
i. Apakah strategi itu akan mengulang kegagalan yang sama?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebaiknya menjadi pertimbangan bagi konselor
untuk menentukan strategi apa yang akan dipergunakan untuk membantu memecahkan
masalah klien.

Sebagai salah satu teknik konseling yang berbasis eklektik, maka salah satu hal penting
yang perlu dilakukan adalah memberikan batas akhir bagi pelaksanaan proses konseling. Hal
ini seringkali kita temui pada pendekatan-pendekatan konseling behavioristik. Penentuan
waktu akhir merupakan usaha untuk melihat apakah klien komitmen dengan rencana-rencana
perubahan yang telah dibicarakan bersama. Selain itu, penetapan waktu ini akan “memaksa”
klien untuk lebih bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalahnya.
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