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Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta 

 

PASAL2 
(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 
perundang-undangan yang berlaku. 

PASAL 72 
(1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana 
penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling 
sedikit Rp 1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan 
atau denda paling banyak Rp5.000.000.000.00 (Lima Miliar Rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 
atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). 
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Kata Pengantar 

Dekan FKIP Universitas Riau 

 Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. dan Saiam Sejahtera untuk kita 
semua. 

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berjumpa dalam 

acara Seminar Internasional Pendidikan Serantau ke 7. Salawat dan salam tidak lupa 

kita haturkan kepada Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya 

dari kegelapan kepada yang terang benderang. Seiring dengan itu izinkan saya 

menyampaikan rasa bahagia atas kerjasama yang telah terjalin antara Universitas Riau 

dengan Universiti Kebangsaan Malaysia, terutama dalam melaksanakan seminar kali ini 

yang berlansung untuk ketujuh kalinya. 

Kegiatan seminar ini merupakan kegiatan rutin - kerjasama antara Universitas 

Riau Pekanbaru dan Universiti Kebangsaan Malaysia - yang dilaksanakan dalam dua 

tahun sekali dengan tempat yang saling bergiliran antara Universitas Riau Pekanbaru 

dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kerjasama yang dilakukan, terutama dalam 

pelaksanaan seminar ini memberikan manfaat yang besar terhadap perkembangan 

pendidikan bagi dosen-dosen atau pensyarah-pensyarah kedua belah pihak. Melalui 

seminar ini kita dapat saling bertukar informasi terkini tentang hasil-hasil penelitian 

yang dilakukan oleh para dosen maupun mahasiswa di kedua universitas. 

Pelaksanaan Seminar Internasional Pendidikan Serantau ke 7 mengambil tema 

Pendidikan Komunitas dan Keberagaman Budaya. Seiring dengan pelaksanaan seminar 

ini, diterbitkan pula sebuah prosiding yang memuat hasil-hasil penelitian. Ini 

merupakan suatu bukti bahwa kerjasama yang kita lakukan tidak hanya sebatas 

pembicaraan yang berlansung didalam ruang seminar ini saja, melainkan kerjasama ini 

mampu menghasilkan sesuatu yang dapat dibaca oleh masyarakat. Mudah-mudahan, ¡si 

dari prosiding itu memberikan makna yang mendalam bagi masyarakat, termasuk dalam 

menyelesikan masalah -masalah yang terjadi didalam masyarakat. 

Saya selaku Dekan Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan - Universitas Riau 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras demi 

terlaksananya seminar ini serta semua pihak yang telah membantu terbitnya prosiding 

ini. Namun tentu saja semuanya tidak berahir disini. Akan muncul lagi nanti karya-

karya lain yang lebih besar. Akhir kata, saya berharap kerja sama antara Universitas 

Riau dengan Universiti Kebangsaan Malaysia akan terus berlanjut. 

 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

 

 

Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Pd.  

Dekan FKIP Universitas Riau 



vi 

 

Prakata Daripada 
Dekan Fakulti Pendidikan 

Universiti Kebangsaan Malaysia 
 

Bismillahirrahamanirrahim, 

 

Assamualaikumwbtdan 

Salam Sejahtera  

 

Alhamdulillah dan syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan keizinan dan limpahrah 

mat serta hidayah-Nya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau 

berjaya mengelolakan Seminar Internasional Pendidikan Serantau Ke 7. Tahun ini 

merupakan giliran yang telah diberikan tanggungjawab untuk menganjurkannya. 

Seminar ini yang bertemakan “Pendidikan Komunitas dan Keberagaman Budaya 

Menuju” merupakan saluran terbaik untuk komuniti pendidikan berkongsi ilmu tentang 

strategi-strategi transformasi, kreativiti dan inovasi dalam pengurusan pendidikan, 

pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan kapasiti kepimpinan, pengajaran dan 

pembelajaran mereka ke arah merencanakan masa depan pendidikan yang lebih baik. 

Cabaran global yang semakin rencam kini memerlukan para akademik yang mampu 

berfikir dengan kreatif dan inovatif bagi menjana transformasi pendidikan negara 

dengan berkesan ke arah melahirkan generasi masa depan yang memiliki keperibadian 

yang positif dan bersedia mencapai kecemerlangan dalam persekitaran kompetitif secara 

global. Sebagai peneraju utama organisasi, para akademik perlu menjadi contoh kepada 

orang lain dalam membudayakan budaya kerja ini dan seterusnya dapat menyemarakkan 

amalan ini dalam kalangan warganya, terutama sekali kepada guru-guru. 

Fokus terhadap usaha membangunkan pemimpin dan guru-guru yang kreatif dan 

inovatif menjadi keutamaan untuk memastikan para akademik dan guru-guru berprestasi 

tinggi ditempatkan di setiap sekolah dapat direalisasikan dengan mengambil kira 

keberagaman budaya setempat. Ini adalah merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul 

oleh para akademik dalam melahirkan pendidikan yang berkualiti. 

Akhir kata, semoga usaha murni ini akan mendapat keredhaan dan keberkatan dari pada 

Allah SWT. 

 

 

PROFESOR DR. LILIA HALIM 

Dekan Fakulti Pendidikan,  Universiti Kebangsaan Malaysia 
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Kata Pengantar 

Editor 

 

Syukur Alhamdulilah, akhirnya makalah yang berjumlah 133 buah dapat diterbitkan 

dalam buku proseding ini. Walapun hambatan utama adalah masalah waktu yang tidak 

pasti karena masalah asap, sehingga kepastian penyelenggaraan baru dapat kami 

tetapkan pada tanggal 1 Nopember 2016, tentunya dengan segala keterbatasan yang ada 

pada kami. 

Tim editing sepakat babwa buku proseding ini dibagi dalam tiga volume. 

Volume 1 dan 2 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu, sedangkan Volume 3 

dalam Bahasa Inggris.  Volume 1 terdiri dari  52 makalah, Volume 2 terdiri dari 52  

makalah, dan volume 3 berjumlah 29 makalah. Volume 1 mulai dari halaman 1 sampai 

630, volume 2 dari halaman 631 sampai  halaman 1171 halaman dan volume 3 dari 

halaman 1172-1553 

Volume 1 berisikan bidang: Kurikulum Pendidikan, Kebijakan dan Manajemen 

Pendidikan, Pengelolaan Pembelajaran, Sains dan Teknologi Pendidikan; Volume 2 

berisikan bidang: PLS, Pendidikan politik, Hukum dan Hak azazi manusia,  pendidikan 

jasmani dan kesehatan, Pendidikan kepelatihan, Pendidikan masyarakat adat dan orang 

asli, Pendidikan komunitas dan budaya asean, Pendidikan dan peradaban dan Volume 3 

berisikan bidang: Pendidikan bahasa dan sastra dan Pendidikan seni dan tari. 

Tim editor memerlukan waktu yang banyak untuk menyamakan tata letak 

makalah yang beragam, bahasa yang berbeda, outline yang berbeda, tanda baca yang 

tidak standar, dan termasuk tata tulis bahasa karya ilmiah yang tidak taat azas. 

Mengingat waktu yang singkat, kami tidak dapat banyak melakukan perubahan, 

sehingga ada makalah yang tidak mengalami perubahan sama sekali. 

Hal yang patut diambil pengalaman  agar masalah yang sama tidak berulang di 

masa datang, karena itu makalah harus diberikan acuan resmi dari penyelenggara 

seminar agar tidak menyulitkan editing akhir.  

Akhir kata, jika ada kesalahan dari kami, hal itu bukanlah kesengajaan, mudah-

mudahan dimasa datang akan lebih baik. 

 

 

Pekanbaru, 6 Nopember  2015 

 

 

 

Tim Editor 
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53 

PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK SEBAGAI PEDAGOGI 
ALTERNATIF: SATU KAJIAN RESTROSPECTIVE 

 
(PROJECT-BASED LEARNINGASAN ALTERNATIVEPEDAGOGY IN HISTORY: A 

RESTROSPECTIVE STUDY) 
 

 

Anuar Ahmad 

Chitradevi A/P Arunachalam 
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA. 
 

Abstract 

The Ministry of Education has decided to replace the subject to the study subjects n 

history in all schools from 2014for pupil sin the sphereumur10fouryears. It is in line 

with the government's decision to make the subjects of history as a compulsory subject 

topassin the Certificate of Education Malaysia by 2012.This paper aims to identify 

appropriate ways to teach history according to the level of children's brains. The 

subjectsusuallytaughthistoryatages13and older. But now hebegan teaching at the age 

of10years. The refore this study aims to look at the use of project-based learning in the 

subjects o fhis toryin a Tamil national type schools. The concept paper that the level o 

fenrollmenton the use oft he project contribute in improving student achievement  in the 

subjects of history. 

Abstrak 
Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan untuk menggantikan mata 

pelajaran Kajian Tempatan dengan mata pelajaran Sejarah di semua sekolah mulai 

tahun 2014 bagi murid-murid tahun empatia itu lingkungan umur10 tahun. Ia sejajar 

dengan keputusan kerajaan Malaysia menjadikan mata pelajaran Sejarah sebagai mata 

pelajaran wajib lulus di peringkat Sijil Pengajian Malaysia menjelang 2012. Kertasini 

bertujuan mengenal pasti cara yang sesuai untuk mengajar mata pelajaran Sejarah 

mengikut aras pemikiran kanak-kanak. Mata pelajaran Sejarah biasannya di ajar pada 

peringkat umur 13 tahun dan ke atas. Tetapi kini ia mula di ajar pada umur 10 tahun. 

Justeru kajian ini bertujuan melihat penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan 

projek dalam mata pelajaran Sejarah di sebuah sekolah jenis kebangsaan tamil. Kertas 

konsep ini mendapati tahap penerimaan murid terhadap penggunaan kaedah projek 

memberi sumbangan dalam meningkatkan pencapaian murid  dalam mata pelajaran 

Sejarah.       

Kata Kunci: Kaedahprojek, PBL 

 

Kaedah Pembelajaran secara Projek  PBP(Project Based Learning -PBL) 

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Keempat (2010) projek bermaksud 

rancangan kerja atau aktiviti pembangunan yang hendak dijalankan atau sedang di 

jalankan dan kajian terperinci tentang sesuatu bidang atau subjek . Selain itu, merujuk 

buku yang diterbitkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan ,Kementerian Pelajaran 

Malaysia iaitu,Project-Based Learning Handbook: Educating the Millennial Learner  
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Kaedah pembelajaran secara projek  adalah  satu  model aktiviti  pengajaran dan 

pembelajaran dalam bilik darjah yang berlainan daripada apa yang ada sekarang serta 

melibatkan gabungan antara displin ilmu.  Kaedah ini boleh dilakukan secara individu 

ataupun secara kumpulan. Terdapat beberapa jenis projek yang digariskan seperti Projek 

berdasarkan buku (Book-Based Project), Projek Luar (Field–based project), Projek 

Lawatan Bersturuktur(Stuructural Visit) dan Projek Yugasan Jangka Pendek(Short 

Project Task). Manakala takrifan PBP menurut Nation (2008),Beddoes 

(2010),Zimmerman(2010) dan Kaldi et al. (2011) menyatakan bahawa PBP merupakan 

satu kaedah instruksional yang membenarkan murid membina kemahiran dan 

mendapatkan ilmu melalui projek, pembelajaran koperatif dan teknik ‘hands on’. 

Kenyataan ini ditegaskan dan menyatakan PBP dapat menambahkan rasa ingin tahu 

kepada murid–murid, selain sangat hampir dengan dunia oleh Blumenfed et al.,1991; 

Yamzon, 1999; Doppelt, 2000; Thomas, 2000; Schneider et al., 2002;Truner dan 

Grizzaffi, Kamaruzaman & Khairul, 2010.  

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang mula yang diperkenalkan untuk 

peringkat sekolah rendah mulai tahun 2010. Kementerian Pelajaran Malaysia telah 

mengambil insiatif untuk memperkenalkan mata pelajaran  Sejarah di sekolah rendah. 

Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang majmuk ,kepentingan 

pelajaran sejarah tidak dapat dinafikan lagi. Menurut Davies (1994) Sejarah dapat 

memupuk intergrasi nasional kerana ia mengajar tentang nilai-nilai politik dan 

kenegaraan. Pendidikan Sejarah mampu mengembangkan pengetahuan,kemahiran dan 

sikap pelajar agar melibatkan diri dengan situasi yang makin kompleks. Semangat 

patriotisme perlu di pupuk pada usia yang muda lagi. Ini akan menyemarakkan lagi 

perasaan cinta dan taat pada negara setelah dewasa. Sehubungan dengan ledakan  

pengetahuan berasaskan teknologi para profesional dan penyelidik pendidikan 

menyarankan supaya dilakukan perubahan dalam pengajaran Sejarah dengan 

menggunakan pelbagai sumber teknologi dan menarik. Justeru Kaedah  Pembelajaran 

berasaskan projek (PBP) diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 

tahun 2006.  

Pengkaji-pengkaji seperti Balakrishnan et. al. (2009) berpendapat bahawa PBP sesuai 

digunakan dalam kurikulum Pendidikan Malaysia.Kaedah PBP yang diasaskan oleh 

John Deney (1997) membolehkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui 

pengalaman, pemerhatian dan percubaan. Secara holistiknya kaedah ini memberi 

peluang kepada murid-murid menggunakan kemudahan alat pancaindera mereka untuk 

membuat pengamatan dan penanggapan secara berkesan. Menurut Omardin (1996) dan 

Yunus (1996) mengelaskan projek dalam pengajaran Sejarah iaitu Kuiz, Ceramah, 

Pidato, perbahasan, Sesi Buzz, Forum Sejarah, Mengarang Cerita Sejarah, Pengumpulan 

koleksi Sejarah, Replika, Pameran Sejarah, Lawatan ke tempat bersejarah serta Buku 

Skrap atau folio. 

2.0LATAR BELAKANG KAJIAN 

Mata pelajaran Sejarah biasannya di ajar pada peringkat umur 13 tahun dan ke atas. 

Tetapi kini ia mula di ajar pada umur 10 tahun. Pembelajaran Sejarah pada usia ini di 
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anggap tidak sesuai dengan perkembangan kanak-kanak kerana  penuh dengan fakta-

fakta dan bahan abstrak untuk difahami. Pelbagai teori telah membuktikan seperti 

peningkatan perkembangan kognitif mengikut Jean Piaget, Bruner dan lain-lain ahli 

psikologi. Menurut Mohamad Johd,(2000) langkah mewajibkan subjek Sejarahdalam 

kurikulum pendidikan kebangsaan telah lama dipelopori dan diamalkan oleh negara-

negara maju seperti United Kingdom, Jerman, Perancis, Amerika Syarikat, Korea dan 

Jepun.   

Pada masa yang sama, kesedaran yang mendalamtentang Sejarah penting kerana pada 

masa kini negara kita melalui pelbagai cabaran serta kejayaan, dan hanya melalui mata 

pelajaran Sejarah kita dapat mewujudkan kebanggaan dan keperibadian bangsa 

Malaysia Sejarah, Abdul Shukor(1998). Menurutkajian Wineburgdan  Wilson (1992), 

mendapati antara satu cara untuk memberi kemahiran pemikiran Sejarah dalam 

kalangan pelajar ialah guru Sejarah perlu melibatkan pelajar dalam pengajarannya serta 

menggunakan pelbagai teknik dan kaedah seperti debat, demontrasi, analog, main 

peranandan lain-lain.  

Justeru, pelbagai bentuk perlu di terapkan melalui pembelajaran dan pengajaran  

Sejarah.  kanak-kanak perlu diterapkan melalui pengajaran  dan pembelajaran  

matapelajaran  sejarah  agar matapelajaran ini tidak  dianggap matapelajaran yang 

membebankan kanak-kanak. Malah antara bentuk yang boleh  dilaksanakan adalah 

mengetahui teknik-teknik meningkatkan kemahiran berfikir, gaya pembelajaran, 

kerangkakronologikal,bermain, penceritaan, lakonan, sumber/bahan, kerja projek, 

konstruktivisme, kemahiran berfikir, galurkan peristiwa penting. Menurut Omardin 

(1996) &Yunus Muhamad (1996) menegaskan bahawa dalam pembelajaran Sejarah 

berbentuk projek dan bersifat kraetif serta merupakan suatu program pembelajaran yang 

berupa pengalaman baharu kepada para murid.  

 

 

3.0 PERNYATAAN MASALAH 

Sistem pendidikan di negara kita telah menukar wajah daripada KBSR (Kurikulum 

Bersepadu Sekolah Rendah)kepada KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) dan 
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n sejarah

Memahami 
masa kini

Merancang 
masa 

hadapan



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                                634 
 

ini mula berperoperasi mulai tahun 2010.Sehubungan dengan itu, matlamat KSSR mula 

diterapkan seluruh negara bermula pada tahun ini iaitu, 2014. 

Selain itu, kita perlu menilai pemikiran kanak-kanak mempunyai had-had tertentu untuk 

belajar sejarah. Manakala Wilson (1989), mencadangkan pengetahuan  yang mendalam 

tentang Sejarah Sejarah bukan hanya melibatkan pengetahuan yang lebih banyak ,iaitu 

keupayaan menyebutkan lebih banyak tahun,mengenai leih banyak nama dan mengingat 

semulalebih banyak peristiwa .Sebaliknya , ia melibatkan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang fenomena Sejarah ,termasuk  pensejarahan atau bagaimanaSejarah 

dihasilkan . 

Bentuk-bentuk yang sesuai perlu di gunakan untuk mendekati kanak-kanak dalam 

proses pengajaran dan pmbelajaran Sejarah.Pemilihan pendekatan, strategi, kaedah dan 

teknik yang sesuai adalah penting untuk menghasilkan persediaan mengajar mata 

pelajaran sejarah yang lengkap serta berkesan kerana ianya dapat memperkembangkan 

kemahiran seperti mengumpul, mengelas, mentafsir, menganalisis, mensintesis dan 

mengaplikasikan maklumat dan secara tidak langsung penguasaan kemahiran belajar 

tersebut akan meningkatkan kefahaman, pemikiran dan minat pelajar terhadap 

matapelajaran sejarah (Abdul Razaq & Isjoni, 2009). 

Kanak-kanak harus merasakan matapelajaran Sejarah suatu subjek yang menghiburkan 

bukan seperti mendengar khutbah atau syarahan. Perkara ini yang akan membosankan 

kanak-kanak untuk mempelajari Sejarah. Bentu-bentuk yang sesuai perlu diberi 

keutamaan bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran harian seorang guru.  

4.0 TUJUAN KAJIAN 

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti  keberkesanaan   penggunaan kaedah projek  

dalam pengajaran dan pembelajaran dengan pencapaian murid dalam mata pelajaran 

Sejarah di salah sebuah Sekolah Rendah Kebangsaan Tamil  

5.0KAJIAN LITERATUR 

Kajian ini dijalankan berdasarkan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme 

menekankan pembinaan pengetahuan oleh murid. Murid dapat membina kefahaman 

mereka sendiri dalam sesuatu topik yang dipelajari berbanding dengan mendapatkannya 

kefahaman yang dipindahkan kepada mereka melalui sumber lain.(Eggen dan Kauchak 

2004). Teori konstruktivisme memberi penekanan kepada murid-murid supaya aktif 

mengaitkan pengetahuan  baru yang diperoleh dengan pengetahuan dan pengalaman 

sedia ada di dalam minda mereka dan mengaplikasikan pengetahuan sedia dan apa yang 

difahami kepada pelbagai situasi( Shahabuddin Hashim &Rohizani Yaakub 2004). 

Menurut Hillary Cooper (2000) “consructivist approch to history ensure tahat the 

children are involved in the process of historical enquiry from that very beginning”.  

Melalui  konstruktivisme, murid-murid dapat mewujudkan persekitaran yang 

sebenar dalam pembelajaran untuk menyelesaikan masalah sebenar di dunia ini. Di 

samping itu juga,bentuk ini juga membantu murid-murid memainkan peranan utama 
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dalam proses pembelajaran dan mengawal pembelajarannya. Bentuk konstruktivisme 

mampu menjadikan matapelajaran sejarah sebagai matapelajaran yang di sukai oleh 

murid-murid apabila mereka meneroka untuk mencari maklumat. 

Teori pembelajaran berasaskan kognitif menekankan bagaimana individu boleh 

mengekalkan maklumat dalam ingatan mereka iaitu kemahiran menggunakkan ingatan 

jangka panjang. Jika individu boleh menggunakan ingatan kait dan bersturuktur di mana 

pengetahuan di imbas atau diperlukan (Mat Jamudin 2002). Menurut teori ini, pada 

peringkat pertama tumpuan murid akan fokus kepada bahan rangsangan .  

Ingatan di peringkat ini dikenali sebagai ingatan sensori. Menurut Lefrancois (2000) 

dalam Mat Jamudin(2002), rangsangan perlu kepada deria untuk menentukkan sama ada 

murid memberi tumpuan terhadap apa yang hendak dibincangkan . Maklumat yang 

diterima oleh ingatan ini berada dalam bentuk objek-objek dan peristiwa yang berlaku 

disekitarnya. 

7.0MODEL PENGAJARAN 

Kajian mengenai penggunaan kaedah projek untuk meningkatkan pencapaian mata 

pelajaran Sejarah di sekolah rendah ini berasaskan model dari Bahagian Teknologi 

Pendidikan,Kementerian Pelajaran Malaysia(2005). Model KPM telah memberikan 

garis panduan untuk menjalankan di sekolah. Menurut model KPM, Kaedah 

pembelajaran secara projek adalah satu teknik dalam pengajaran dan pembelajaran 

dalam bilik darjah yang berlainan daripada apa yang ada sekarang ini. Kaedah ini ini 

lebih tertumpu kepada murid,memerlukan masa untuk disiapkan, merentasi kurikulum 

dan kemahiran. Corak pengajaran di sekolah yang lebih kepada bentuk kuliah perlu 

diubahsuai mengikut peredaran masa dan mengikut kreativiti terkini.Oleh itu,   

pendekatan yang baharu ini dapat membantu para guru meningkatkan pencapaian 

murid-murid serta murid-murid dapat menguasai kemahiran interpersonal mereka. 

Perlaksanaan pengajaran Sejarah menggunakan kaedah projek 

Dalam melaksanakan pengajaran menggunakan kaedah projek dalam mata pelajaran 

Sejarah ,guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual yang 

ditetapkan. Beberapa langkah perlu dilakukan untuk melaksanakannya. Langkah-

langkah tersebut ialah: 

Langkah 1:Guru menemukakan tajuk pelajaran yang akan dipelajari  dengan kaedah 

projek. 

Langkah 2: Guru memperkenalkan secara umum bahan pengajaran dan idea-idea utama 

dalam topik yang akan diajar. Guru mengemukakan sebarang pertanyaan kepada pelajar 

bagi meningkatkan kesedaran pelajar. Pelajar disusun dalam kumpulan mengikut 

kriteria yang ditetapkan oleh guru. 

Langkah 3:Pelajar-pelajar diminta menyiapkan projek dalam kumpulan yang telah 

ditetapkan oleh guru mengikut topik yang diberikan  oleh guru. Guru membimbing dan 

memantau para pelajar semasa menghasilkan projek serta buku teks dijadikan panduan. 
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Langkah 4:Pembentangan projek yang dihasilkan oleh para pelajar secara kumpulan dan 

penilaian oleh guru. 

Batasan  Kajian 

Batasan kajian adalah batasan-batasan yang digariskan oleh pengkaji dalam kajian ini. 

Tiga aspek berikut telah dipilih untuk dijadikan asas dalam batasan kajian. 

Batasan Masa 

Masa pengajaran yang singkat iaitu 30 minit memang tidak mencukupi untuk 

menjalankan projek dan terpaksa berkongsi masa dengan mata pelajaran lain.Urusan 

masa yang tidak berkesan menyebabkan aktiviti-aktiviti lapangan  PBL seperti lawatan 

dan temubual tidak dapat dilakukan. Murid-murid adakalanya bergantung kepada 

maklumat internet sahaja .  

Kekurangan sumber 

Kekurangan sumber seperti komuter riba,kemudahan internet dan bahan-bahan yang 

diperulkan  untuk kerja-kerja seperti mengedit video,membuat multimedia,poster dan 

lain-lain bergerak secara perlahan. 

Penyertaan Murid 

Murid-murid yang terlibat dalam kajian ini adalah dari golongan yang mempunyai tahap 

prestasi yang rendah pencapaian peperiksaan. Murid-murid adakalanya mengalami 

masalah mengaplikasikan kaedah yang dipelajarinya ketika membuat projek secara 

individu. 

Implikasi Kajian 

Pedagogi 

Dapatan kajian menunjukkan pencapaian pelajar yang  galus dapat dipertingkatkan 

dengan penggunaan kaedah projek dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah. 

Dapatan kajian ini juga menepati kajian-kajian lepas yang dilakukan ke atas mata 

pelajaran lain oleh Cliburn(1990);Heinze-Fry dan Novak (1990);Vilberg(1996) dan 

Wahidin et al.(2004). Selain itu, kajian yang berkaitan keberkesanaan PBP dalam 

meningkatkan kemahiran melibatkan murid yang berumur di antara 3 hingga 6 tahun di 

Valeska hinton Early Chilhood Education Centre,Peoria Ilinois oleh Gottielb(2000) 

dalam Helm dan Beneke (2003) dapat menunjukkan peningkatan pencapaian murid 

menguasai kemahiran menulis tanpa kesalahan ejaan dan sturuktur ayat yang betul. 

Murid 

Hasil kajian ini telah memberi implikasikepada para murid. Dapatan kajian ini 

menunjukkan murid-murid berpencapaian rendah dapat meningkatkan pencapaian 

mereka dalam mata pelajaran Sejarah dengan penggunaan kaedah projek sebagai satu 

teknik pembelajaran Sejarah di sekolah rendah khasnya. 
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Bahan Pengajaran 

 Selain itu , Pusat Perkembangan Kurikulum  juga ingin menekankan 

penggunaan kaedah projek bagi mata pelajaran Sejarah, sejajar dengan penambahan 

cara memnggunakan kaedah projek dalam Buku Teks Sejarah Tahun Empat. Kursus-

kursus dalam perkhidmatan hendaklah diberikan kepada guru-guru Sejarah agar mereka 

mengetahui bagaimana menggunakkan kaedah ini dalam mata pelajaran Sejarah ini. 

KESIMPULAN 

Secara keseluruhan , penggunaan kaedah projek ini sebagai salah satu teknik pengajaran 

Sejarah sangat berkesan dalam meningkatkan pencapaian murid-murid  dalam mata 

pelajaran Sejarah . Dapatan kajian ini jelas menunjukkan berlakunya perubahan sikap 

murid-murid terhadap mata pelajaran Sejarah selepas didedahkan kepada pengajaran 

menggunakan kaedah projek. Pencapaian murid-murid  meningkat lebih ketara selepas 

mendalami proses kaedah projek. Murid-murid juga menunjukkan minat yang tinggi 

terhadap mata pelajaran Sejarah yang secara tidak langsung telah meningkatkan 

pencapaian mata pelajaran tersebut. Warga pendidik Sejarah hendakalah mengambil 

insiatif untuk mendedahkan kaedah ini terhadap semua mata pelajaran  sebagai salah 

satu pengajaran yang alternatif bagi meningkatkan pencapaian pelajar. Kaedah projek 

ini merupakan strategi pembelajaran berpusatkan murid-murid . PBP juga berkait rapat 

dengan kaedah permainan,kerja pratikal,penyelesaian masalah dan luar kelas. Kaedah 

ini berupaya merangsangkan minat di kalangan murid-murid untuk melaksanakan 

sendiri. Warga pendidik juga perlu memilih kaedah PBP berdasarkan kepada umur, 

kecedersan ,kebolehan dan minat murid-murid.  Para guru Sejarah juga hendakalah 

kreatif dan inovatif dalam menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang 

pendidik yang berada dalam era tranformasi pendidikan yang terkandung dalam Pelan 

Pendidikan Malaysia (PPPM)2013-2025. 
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Abstract 
 This research aims to develop a modul of learning science physic based on local 

knowledge  for junior high school class VIII qualified and student learning outcomes 

know after a learning process. This study using a method of research and development ( 

R & D ) with reference to the model 4_D.learning that a device develop in this research 

about  lesson plan, worksheet students ,the assessment of the test resultsand learning. 

An instrument used is a sheet of validation lesson plans, worksheet and assessment of 

learning about the rest results. Expended by using trial design pretest – posttest control 

group. learning outcomes data analyzed by test t. research  and development that has 

been implemented provide a summary : 1. The quality of module of  learning  developed 

got value by the category of very good that being used, and 2. The outcomes to study for 

students after participating in a learning process by the use of module oriented learning 

the local knowledge had increasing. 

 

Keywords: The device of learning, R & D, learning and teaching based on local 

knowledge, learning outcomes. 

 

 

Pendahuluan 

Suasana dan lingkungan belajar yang kondusif untuk pembelajaran sains itu beragam, 

tetapi dalam salah satu sudut pandang, misalnya dalam sudut pandang „konteks‟, siswa 

akan lebih tepat jika mengoptimalkan pengetahuan lokal. Prasetyo (2013) menilai 

bahwa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lokal diabaikan dalam berbagai 

pembelajaran, termasuk pembelajaran sains di sekolah. Padahal jika pengetahuan lokal 

dimasukkan ke dalam pembelajaran fisika dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

fisika sehingga pembelajaran fisika menjadi bermakna bagi siswa. 

Usaha yang dapat dilakukan bahwa untuk meningkatkan pemahaman pada diri 

siswa menurut pendapat Minstrell (Made Wena,2009) adalah bahwa guru harus mampu 

mengaitkan pengalaman keseharian siswa atau konsep-konsep yang telah ada dalam 

benak siswa dengan isi pembelajaran yang akan dibahas. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Gagne dan Berliner (Made Wena, 2009) yang menyatakan bahwa jika dalam 

kegiatan pembelajaran, isi pembelajaran dikaitkan dengan sesuatu yang telah dikenal 
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atau dipelajari sebelumnya, maka siswa akan lebih termotivasi dalam belajarnya. 

Dengan pembelajaran yang demikian, siswa akan merasakan relevansi pembelajaran 

yang dihadapinya dengan pengalaman hidupnya. Hal ini sejalan dengan tujuan 

pembelajaran sains beorientasi pengetahuan lokal.  

Dalam kaitannya dengan peranan lingkungan dalam pembelajaran, disadari bahwa 

baik lingkungan fisik (alam) maupun lingkungan sosial budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat Riau memiliki berbagai potensi yang dapat digali dan dikembangkan 

sebagai pendukung pembelajaran sains. Dari sisi lingkungan sosial budaya, masyarakat 

memiliki tradisi teknologi, kebiasaan hidup, nilai-nilai kehidupan yang telah digunakan 

turun-temurun. Dalam hal ini pengetauan lokal masyarakat Riau didefenisikan sebagai 

kemampuan-kemampuan (kompetensi) yang dimiliki oleh masyarakat Riau yang telah 

terbukti terlestarikan sampai saat ini. Kemampuan tersebut dapat berupa pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa, diperlukan pengajaran yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Paul Suparno (2011) mengemukakan 

sebelum guru mengajar (tahap persiapan) seorang guru diharapkan mempersiapkan 

bahan yang akan diajarkan, mempersiapkan alat-alat peraga/praktikum yang akan 

digunakan, mempersiapkan 

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa: 

1)Belum adanya modul pengajaran sains Fisika SMP yang mengaitkan antara materi 

yang dapat dijadikan pembelajaran sains berorientasi pengetahuan lokal untuk 

menjelaskan fenomena alam di sekitar peserta didik, 2)Minimnya guru-guru 

memberikan contoh-contoh dan masalah yang mengandung kearifan lokal untuk 

diintegrasikan dalam perangkat pembelajaran di SMA sehingga pembelajaran kurang 

bermakna dan berdampak pada pencapaian hasil belajar yang masih rendah.  

Untuk itulah maka dipandang sangat perlu suatu modul pemeblajaran sains 

berorientasi  pengetahuan lokal yang dapat membawa peserta didik memperoleh 

pengalaman belajar secara langsung dengan situasi alam sekitarnya guna meningkatkan 

hasil belajar sains peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

menghasilkan modul sains berorientasi kearifan lokal yang valid.dan meningkatkan 

hasil belajar peserta didik melalui proses pembelajaran berorientasi pengetahuan lokal.  

  

Kajian Teori 

1.Modul 

Modul ialah sesuatu yang mampu menjadi bahan perantara kepada pelajar khususnya 

dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang (Norijah, 1997). Terdapat 

dua modul iaitu satu modul pengajaran dan satu lagi ialah modul pembelajaran. Modul 

pembelajaran adalah panduan pembelajaran kendiri yang mana penggunanya merasakan 

ada peluang untuk maju dengan belajar sendiri (Shaharom,  1995). Modul mempunyai 

bahagian-bahagian kecil tersendiri tetapi lengkap dan berkait rapat antara satu sama 

lain. Modul pengajaran guru merupakan bahan pengajaran yang dilengkapkan dengan 

isi kandungan mata pelajaran khusus kepada sesuatu topik. Modul mengandungi 

strategi-strategi, tindakan-tindakan dan gerak kerja yang boleh diselenggarakan oleh 

guru bersama-sama penilaian isi kandungan mata pelajaran tersebut (Norijah Mohamad, 

1997). Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, 
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batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik 

untuk mencapai kompetensi yang diharapkan  

sesuai dengan tingkat kompleksitasnya (Depdiknas, 2007). 

 Modul pengajaran dan pembelajaran merupakan modul yang diperkenalkan 

untuk membantu pelajar-pelajar yang lemah. Ia lebih berfokus kepada pengajaran 

individu di mana aktiviti pengajaran bermodul ini adalah lebih kepada berpusatkan 

pelajar. Setiap pelajar akan dibekalkan sebuah modul dan pelajar berkenaan akan 

mengikuti modul tersebut berpandukan arahan-arahan yang terdapat di dalamnya (Sidek 

Mohd Noah, 2005) 

 Modul pembelajaran dikenali dengan pelbagai nama lain seperti pakej kegiatan, 

pakej pembelajaran individu dan kit. Menurut Jamaludin (2002) modul adalah 

sebahagian pembelajaran yang menawarkan pakej pembelajaran lengkap yang terdiri 

daripada maklumat-maklumat yang membolehkan pembaca atau pelajar memperolehi 

pengetahuan atau kemahiran baru dalam subjek yang dibentuk. Manakala menurut 

Winkel (2004) modul adalah suatu unit atau bahagian tersendiri yang lengkap dengan 

komponennya yang melaksanakan fungsi tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-

unit lain dalam sesuatu yang lebih besar.  

 

2. Pengetauan Lokal 

Pengetahuan adat adalah pengetahuan lokal yang unik untuk budaya atau masyarakat. 

Nama lain untuk itu meliputi: 'pengetahuan lokal', 'pengetahuan rakyat', 'pengetahuan 

masyarakat', 'kearifan tradisional' atau 'ilmu tradisional'. Pengetahuan ini diturunkan 

dari generasi ke generasi, biasanya dari mulut ke mulut dan ritual budaya, dan telah 

menjadi dasar untuk pertanian, persiapan makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, 

konservasi dan berbagai kegiatan lain yang mendukung masyarakat di banyak bagian 

dari dunia. (http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod11.html) 

Pengetahuan tradisional (TK), pengetahuan adat (IK), dan pengetahuan lokal 

umumnya mengacu pada sistem pengetahuan tertanam dalam tradisi budaya daerah, 

adat, atau lokal masyarakat. Pengetahuan tradisional termasuk jenis pengetahuan 

tentang teknologi tradisional subsisten (misalnya alat dan teknik untuk berburu atau 

pertanian), kebidanan, etnobotani dan pengetahuan ekologi, navigasi langit, 

ethnoastronomy, iklim dll Jenis-jenis pengetahuan sangat penting untuk subsisten dan 

kelangsungan hidup dan umumnya didasarkan pada akumulasi dari pengamatan empiris 

dan interaksi dengan lingkungan. 

Pengetahuan lokal atau adat mengacu pada sosial, sejarah, dan budaya 

pengalaman individu dalam budaya atau wilayah yang berbeda dan berbeda dari 

kebarat-baratan / ilmiah epistemologi yang sering "tidak termasuk pengetahuan lokal, 

mengabaikan nilai-nilai budaya, dan mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal (Salas, 

2005). 

 

3. Integrasi Pengetahuan lokal dalam Pembelajaran 

Sekolah dan masyarakat merupakan dua di antara banyak konteks tempat pengetahuan 

tumbuh. Kedua konteks itu masing-masing memiliki ciri budaya yang berbeda yang 

perlu ditempuh oleh para siswa ketika mereka mulai memasuki pendidikan sekolah. 

Dalam konteks pengajaran sains untuk semua orang (science for all) Aikenhead dan 

http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod11.html
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Region&usg=ALkJrhjzYBXJXTaOotIBGS42rWWc-_PgsA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples&usg=ALkJrhg3bwVdamsoH9jFO0U6BbF6vq1IYQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Community&usg=ALkJrhhOw5yToI21uj9qkUJwyM2W-XjN4A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Midwifery&usg=ALkJrhiLej1J_I8uz61ZxhwOyUlUvWWBUA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnobotany&usg=ALkJrhhlQigNi1a856XZfxWUKRTpmK0OvQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_ecological_knowledge&usg=ALkJrhhY5GiBVRc41qouft3C7jMp-jqbKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_navigation&usg=ALkJrhgMn2-0KSUwlH_jgrmSHdBJr8-mRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnoastronomy&usg=ALkJrhjUCWMBXUVZTg1p8VKHZFE80IjrkA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/climate-change/key-issues/indigenous-knowledge-and-climate-change&usg=ALkJrhjArPuHTx261ZVGNHfho8aw2o5ttA#.UwTEefl_uvM
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Jagede (1999) menggambarkan tindakan melintasi batas budaya menuju sains sekolah 

dan penjelasan kognitifnya itu dalam bentuk belajar kolateral (collateral learning). 

Melintasi batas budaya secara efektif merupakan peristiwa yang kompleks.  

Penggunaan argumentasi sebagai cara melibatkan pengetahuan adat dan sekolah 

ilmu memiliki juga telah digunakan oleh Hewson & Ogunniyi, 2011; Ogunniyi, 2007a; 

2007b; Webb, 2013) dan direkomendasikan sebagai strategi berharga keterlibatan 

pengetahuan lokal  dan sains sekolah. Partisipasi guru dalam Studi mungkin 

mengajarkan tentang pedagogi kreatif, seperti yang disarankan oleh Malcolm, 

Sutherland & Keane (2008).  Penggunaan game, cerita, kerja lapangan dan outdoor 

lainnya kegiatan di Mqatsheni dapat memungkinkan siswa untuk kedua menikmati 

keindahan alam lingkungan dan untuk terus melihat hubungan antara segmen ilmu 

konten jika dilihat dari lingkungan alam. Artinya di dalam pelaksanaan pembelajaran 

haruslah ada unsur kontekstual.  

Selanjutnya kontruktivisme memandang bahawa pengetahuan individu 

merupakan hasil dari proses membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dalam 

sistem kognisi individu. Dalam pembelajaran kontruktivisme memandangnya sebagai 

suatu proses sosial membangun pengetahuan yang dipengaruhi oleh pengetahuan awal, 

pandangan peserta didik serta pengaruh pendidik (Tobin et al., 1994; Gunstone, 2002). 

 

Metode Penelitian 

 

Bentuk penelitian ini menggunakan development research yang dkembangkan oleh 

Thiagarajan, Semmel, dan Semmel (Nur, 2011).  Kegiatan penelitian sejalan dengan 

kegiatan 1 dan 2 meliputi empat tahap, yaitu pendefinisian (define), perancangan 

(design), pengembangan (develop), dan desiminasi.  

 Kegiatan penelitian diawali dengan analisis kebutuhan yang meliputi: 

menganalisis Standar kompetensi dan Kompetensi Dasar Fisika SMA, mereviu  literatur 

tentang pengembangan perangkat pembelajaran Fisika. SMA. Berdasarkan hasil analis 

dirancang prototipe perangkat pembelajaran   (Silabus, RPP, LKS, Lembaran Penilaian 

hasil belajar). Draf prototipe perangkat pembelajaran  Fisika berorientasi kearifan lokal 

akan divalidasi oleh  3 (tiga) orang pakar pendidikan fisika  sebagai team ahli dan 

2(tiga) orang guru Fisika SMA sebagai praktisi. Kegiatan validasi dilakukan dalam 

bentuk tertulis dan diskusi sampai tercapai suatu kondisi yang mana para validator  

berpendapat bahwa perangkat pembelajaran  yang dikembangkan sudah valid. Hasil 

perangkat yang telah layak menurut tim pakar selanjutnya diuji pada skala kecil. Setelah 

di dapat hasil perbaikan pada uji skala terbatas maka dilakukan untuk uji coba skala luas 

pada  kelas VIII SMP N 3 Tambang. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: (1) Data hasil validasi 

berupa penilaian terhadap silabus, RPP, LKS, soal test hasil belajar. Teknik 

pengumpulan data menggunakan lembar validasi perangkat pembelajaran yang 

ditujukan kepada tim ahli (dosen Fisika FKIP UR) serta teman sejawat (guru SMP). (2) 

Data uji coba terbatas  diperoleh dengan cara one short case study dan data hasil ujicoba 

skla luas  diperoleh melalui pemberian  pre test-post test. 

Uji efektifitas penelitian ini menggunakan control group pre test-post test 

designe. Siswa diberikan pretest sebelum mengikuti proses pembelajaran Setelah 
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seluruh rangkaian pembelajaran selesai maka dilihat peningkatan hasil belajar siswa 

dengan membandingkan nilai pretest dan post test.  

Penilaian akhir hasil pre test dan post test siswa diaalisis normalitas dan 

homogenotas serta uji-t dengan dua sampel berpasangan untuk mengetahui signifikan 

dari hasil pre test dan post test. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

A.Hasil Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

 

I. Tahap Define: 

 

1. Hasil Tahap Studi Pendahuluan 

a. Studi Pustaka 

Hasil studi pustaka merupakan hasil kajian konsep-konsep dan teori-teori 

dan hasil-hasil penelitian terdahulu dan hasil penguasaan materi pada konsep 

gelombang seKecamatan Kampar serta analisis SK dan KD Kelas VIII. 

b. Survei Lapangan 

Survei Lapangan memberikan hasil: Sarana dan prasaran sekolah serta 

laboratorium  IPA cukup memadai. 2) Kemampuan akademik siswa untuk 

materi gelombang rendah. 3) Bahan ajar tidak digunakan secara optimal.4) 

guru kurang melibatkan pengetahuan lokal dalam pembelajaran. 

c. Hasil Analisis Keperluan 

Hasil pembelajaran di tingkat sekolah masih denga rata-rata UH menurut 

sebagian guru SMP < 70. Dengan melihat peringkat  SKL yang ada di 

sekolah, maka tercermin kondisi pembelajaran di sekolah serta keperluan  

akan perangkat pembelajaran (modul) yang lebih optimal dalam rangka 

meningkatkan kualitas pemeblajaran. 

 

II.Tahap Design 

2. Hasil Tahap Perencanaan perangkat pembelajaran 

Berdasarkan data hasil tahap studi pendahuluan dan analisis keperluan, maka produk 

penelitian pengembangan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan 

adalahStandar Kompetensi: 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, 

dan optika dalam produk teknologi sehari-hari. Kompetensi Dasar : 6.1. 

Mendeskripsikan konsep getaran dan gelombang serta parameter-parameternya 

 

3. Hasil Tahap Penyusunan Draft I 

a. Silabus: 

Silabus yang dikembangkan terdapat kompoenen: (1) nama mata pelajaran, 

tingkatan  sekolah, kelas dan semester, (2) Standar Kompetensi (SK), (3) 

Kompetensi dasar (KD) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar 

kompetensi, (4) materi pokok, (5) pengalaman belajar siswa, (6) Indikator 

yang dijabarkan dari kompetensi dasar, (8) jabaran indicator ke dalam 

instrumen penilaian, (8) alokasi waktu, (9) sumber atau bahan ajar. 
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b. RPP 

Desain awal  RPP yang telah dikembangkan, terdapat komponen-komponen: 

(1) Identitas: (sekolah, Mapel, Kelas/semster, Materi Pokok, alokasi waktu), 

(2) Standar Kompetensi, (3) Kompetensi Dasar dan Indikator, (4) Tujuan 

Pembelajaran, (5) Materi Pokok, (6) Pendekatan dan Metode, (7) media, alat 

dan sumber pembelajaran, (8) Langkah-langkah pembelajaran, (9) Penilaian 

Hasil Belajar. 

c. LKS 

LKS yang dikebangkan terdapat komponen; Judul, tujuan kekgiatan dan 

petunjuk(langkah kegiatan). 

d. Perangkat Penilaian 

Desain awal perangkat yang telah dikembangkan terdapat komponen-

komponen: (1) kisi-kisi soal yang telah disusun sesuai dengan indicator, (2) 

soal pilihan ganda yang mengikuti kisi-kisi soal, (3) kunci jawaban dari 

setiap soal pilihan ganda,  

 

III. Tahap Develop 

4. Hasil Tahap Validasi Produk Awal 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan diarahkan untuk menjawab 

pertanyaan apakah perangkat pembelajaran yang dikembangkan sudah memenuhi 

kriteria kevalidan atau belum. Rerata hasil validasi terhadap produk awal oleh 3 orang 

validator adalah seperti pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Hasil validasi perangakat pebelajaran berorientasi kearifan lokal. 

Produk Validator 

Rerata Kategori 

RPP 3.4 Sangat Baik 

LKS 3.6 Sangat Baik 

Lembar Penilaian 3.5 Sangat Baik 

Rerata 3.5 Sangat Baik 

 

 

5. Hasil Tahap Uji Coba 

a.Uji coba terbatas 

Tanggapan siswa pada uji coba terbatas terhadap pembelajaran menggunakan 

draft II 

dari produk yang dikembangkan adalah seperti pada tabel 2. 

 

 Tabel 2. Hasil Tanggapan siswa setelah pembelajaran  pada uji coba terbatas 
Aspek Rerata Kategori 

Memotivasi pembelajaran 3.2 Baik 

Berfikir kritis 3.2 Baik 

Peka terhadap lingkungan 3.5 Sangat Baik 

Rerata 3.3 Sangat Baik 

 

IV. Tahap Dessiminate (Uji coba diperluas) 
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Independent Samples Test 
Tabel 3. Dekriptif  Pre test 

 

Group Statistics 

 

 
Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretest 
eksperimen 27 5.5185 1.62600 .31292 

kontrol 27 5.4074 1.30853 .25183 

 

Tabel 4. Data hasil uji t untuk pre test 

 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretest 

eksperimen 27 5.5185 1.62600 .31292 

kontrol 27 5.4074 1.30853 .25183 

 

Data pada tabel 3memperlihatkan bahwa rata- rata skor min sebelum pembelajaran baik 

kelas eksperimen mahupun kelas kontrol tidak jauh berbeda. Selayaknya kedua kelas 

memiliki kemampuan awal yang sama sebelum pembelajaran dimulai. 

 

Berdasarkan tabel 4. Terlihat bahwa Levene Test dengan F = 1.883 dan Sig 

0.176 > 0.05 yang berarti data adalah homogen. Hasil uji t memperlihatkan bahwa sig 

(2-tailed) 0.783 > 0.05 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

skor min pre test sehingga penerapan pembelajaran dengan menggunakan perangkat 

yang dikembangkan layak untuk diteruskan. 

 

a. Hasil Post Test  

Pemberian post test setelah pembelajaran memberikan gambaran seperti pada 

tabel  6. Sesuai dengan harapan terlihat bahwa nilai rata-rata pada kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Namun pakah perbedaan ini signifikan atau tidak 

maka perlu dijui seacar statistik menggunakan uji t.  

 
Tabel 5. Dekriptif Pos test 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Post_test 

eksperimen 27 10.7037 1.79347 .34515 

kontrol 27 9.0000 1.92154 .36980 
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Terdapat peningkatan hasil belajar pada kedua kelas. Skor rata-rata memperlihatkan 

bahwa kelas eksperimen yang menggunakan pembelajaran berorientasi pengetahuan 

lokal lebih tinggi dari kelas kontrol.  
 
Tabel 6. Data hasil uji t post test 

 

Terlihat bahwa Levene Test dengan F = 0.023 dan Sig 0.881 > 0.05 yang berarti 

data pos test adalah homogen. Hasil uji t memperlihatkan bahwa sig (2-tailed) 0.001 < 

0.05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan skor min post test  antara 

kelas eksperimen dengan kelas kontrol.  

 

Diskusi 

Hasil penelitian ini, sekaligus memberikan dukungan bahwa sains dan pengetahuan 

lokal dapat disandingkan sebagai bahan pemeblajaran. Hasil penelitian Cobern dan 

Loving (2004) yang menyarankan agar penegtauan lokal harus berdiri sendiri dan 

dibedakan dari sains, ternyata tidak demikian untuk pembelajaran sains. Kompetensi 

dasar sains SMP yang sebagian besar mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dapat 

dimanfaatkan oleh guru sebagai pintu masuk menghubungkan konsep sains tersebut 

dengan penegtahuan lokal.  Apabila ditinjau dari kajian pemprosesan informasi, ketika 

siswa belajar IPA, informasi dari lingkungan yang memiliki kesamaan dengan konsep 

pengetahuan ilmiah yang sedang dipelajari di sekolah, berpeluang mendapatkan 

perhatian besar dalam memori. Hasil yang telah didapat memperlihatkan bahwa 

memalui pembelajaran berorientasi pengetahuan lokal dapat meningkatkan hasil belajar 

Independent Samples Test 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Post_test 

Equal 
variance
s 
assumed 

.02
3 

.881 3.368 52 .001 1.70370 .50585 .68864 2.71876 

Equal 
variance
s not 
assumed 

  
3.368 

51.75
5 

.001 1.70370 .50585 .68853 2.71888 
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siswa. Hal ini disebabkan karena pembelajaran berorientasi kearifan lokal lebih 

memberikan kesan yang kontekstual dalam pembelajaran sehingga siswa mudah 

memahami materi yang dipelajari. Amirin (2012) mengungkapkan bahwa keberhasilan  

proses pembelajaran siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah 

metode yang digunakan oleh guru. Pembelajaran yang berorientasi pada kearifan lokal 

di mana siswa dilibatkan dengan tradisi yang ada di kehidupannya ternyata memberikan 

kesan yang lebih kontekstual. Hal ini selaras dengan hasil yang di dapat oleh Haraida 

(2010) pembelajaran berbasis penegtahuan lokal  membuat siswa lebih mandiri  dan 

memberikan peluang siswa untuk lebih mengeksplor kemampuannya sendiri baik itu 

pengetahuan awal maupun keyakinannya. Menurut Gibson 1979 dalam Ling dan 

Jonathan (2012) menegaskan, perhatian terhadap suatu objek sebagai titik mula suatu 

pemrosesan perseptual. Hal ini sejalan dengan pendapat Gagne dan Berliner (Made 

Wena, 2009) yang menyatakan bahwa jika dalam kegiatan pembelajaran, isi 

pembelajaran dikaitkan dengan sesuatu yang telah dikenal atau dipelajari sebelumnya, 

maka siswa akan lebih termotivasi dalam belajarnya. Dengan pembelajaran yang 

demikian, siswa akan merasakan relevansi pembelajaran yang dihadapinya dengan 

pengalaman hidupnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran sains beorientasi 

penegtahuan lokal.  

 Implikasi 

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain: (1)   perencanaan dan 

pengembangan kurikulum pendidikan multikultural yang berbasis kompetensi untuk 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) perlu terus ditingkatkan, (2)   pengembangan dan 

penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran berbasis pengetahuan lokal membuat 

siswa semakin mengerti tentang alam, (3) cara pandang guru terhadap siswa tempatan 

memberikan nilai positif terhadap kemajuan pendidikan , dan(4) perlu usaha sadar 

sebagai peran penting intitusi pendidikan dalam turut merumuskan, mengembangkan 

serta mewujudkan masyarakat multikultur, melalui sekolah sebagai pilar utama.  

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa; (1) pengembangan perangkat pembelajaran Fisika SMP berorientasi kearifan 

lokal yang dikembangkan menggunakan model 4-D telah menghasilkan suatu produk 

yang sudah divalidasi dan diuji cuba. (2)Kualitas produk perangkat pembelajaran 

berorientasi penegeahuan lokal yang dikembangkan melalui serangkaia uji validitas 

oleh validator dikategorikan sangat baik sehingga layak untuk digunakan. (3)Pencapaian 

hasil belajar siswa setelah diterapkannya pembelajaran berorientasi pada kearifan lokal 

meningkat. 

Berdasarkan hasil penelitian ang diperoleh, maka dapat direkomnedasikan 

beberapa hal iaitu: (1) Penilaian terhdap sikap dan keterampilan perlu dilakukan. 

(2)penggunaan dan pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi kearifan lokal 

agar lebih dioptimalkan pada konsep fisika lainnya agar lebih bermakna. (3) perangkt 
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pembelajaran ini sebaiknya didesiminasikan kepada gurru-guru sains SMP dan 

disosialisasikan pada pertemuan ilmiah. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaruh pengetahuan kurikulum 

terhadap proses pembelajaran dan dampaknya terhadap siswa; 2) pengaruh 

pengetahuan kurikulum terhadap proses pembelajaran dan dampaknya terhadap guru; 

3) upaya dalam peningkatan kompetensi guru.  Penelitian ini dilakukan di Provinsi 

Riau yaitu: 1) Kota Pekanbaru; 2) Kabupaten Kampar; 3) Kabupaten Siak; dan 4) 

Kabupaten Pelalawan. Sampel dalam penelitian ini yaituguru yang telah mengikuti 

pelatihan dan pendampingan Kurikulum yang dipilih secara purposive. Sampel sekolah 

yang dipilih sebanyak 52 sekolah dengan 156 responden. Hasil penelitian: 1) pengaruh 

tidak langsung pengetahuan kurikulum terhadap proses pembelajaran dan dampaknya 

terhadap siswa sebesar 46,79%; dan 2) pengaruh tidak langsung pengetahuan 

kurikulum terhadap proses pembelajaran  dan dampaknya terhadap guru sebesar 

45,81%; 3) Penerapan Pembelajaran Modeling pada Forum MGMP. 

Kata kunci: kompetensi guru, pembelajaran modeling, kurikulum. 

 

Abstract 
The objectives of the research are to analyse:(1) the effect of knowledge of the 

curriculum to the learning process and its impact on students; (2) the effect of 

knowledge of the curriculum to the learning process and its impact on teachers; (3)the 

efforts in improving teacher competence. This research was conducted in Riau 

Province, namely: 1) Pekanbaru; 2) Kampar; 3) Siak; and 4) Pelalawan. The sample in 

this research that teachers have attended training and mentoring curriculum were 

selected purposive. Samples selected schools as many as 52 schools with 156 

respondents. Results of the study: 1) the effect of indirect knowledge of the curriculum 

to the learning process and its impact on students by 46.79%; and 2) the effect of 

indirect knowledge of the curriculum to the learning process and its impact on teachers 

by 45.81%; 3) Application of “Modeling” Learning on MGMPs Forum. 

 

Keywords: competence of teachers, “modeling” learning, curriculum. 
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Pendahuluan 

Banyak faktor yang menentukan keberhasilan proses  dan peningkatan kualitas hasil 

pendidikan  peserta  didik. Faktor-faktor itu diantaranya kurikulum, guru dan 

penyelenggaraan pendidikan, peserta didik, pemerintah, masyarakat, orang tua dan 

segala sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan sekolah (Caska 

dkk, 2012). Agar dapat mengetahui dan  mengukur tingkat keberhasilan serta mutu 

pendidikan diperlukan dan dapat kan tertentu sebagai acuan yang spesifik teknis yang 

dapatdijadikanpedoman untukmerencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program-

program peningkatanmutu yang akan dan  yang telah dilaksanakan. Tolak ukurini 

hendaknya terdeskripsi secara eksplisit agar guru beserta penyelenggara pendidikan 

dapat mempedomaninya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, terutamadalam 

proses pembelajaran, acuanyang harus dipedomani tersebut adalah sebagai standar 

pelayanan minimal. Pelayanan dapat diartikan sesuatu yang diberikan kepada seseorang/ 

sekelompok orang untuk membantu pencapaiantujuan. 

Pelayanandengan segala fasilitas pendukungnya diberikan oleh guru beserta 

penyelenggara pendidikanlainnya sejogya mengacu kepada kebutuhan pesertadidik 

yaitu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan yang bermutuakan 

memberikan dampak positif  pada hasil belajar peserta didik. Bila anak senang belajar, 

potensi yang dimilikinya akan berkembang dengan sempurna, secara integral 

perkembangan peserta didikakan lebih optimal, yang meliputi intelektual, emosional, 

kreatifitas, sosial serta sikap yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. 

Beberapa faktor yang menjadi kendala pendidikan di Provinsi Riau, yaitu: a) 

kualitas guru yang masih perlu ditingkatkan b) sebaran penempatan yang belum merata, 

c) proses pembelajaran yang belum baik, dan d) fasilitas pendidikan dan dukungan 

pembiayaan yang terbatas (BPS Provinsi Riau, 2013). 

Faktor guru mempunyaipengaruh yang sangat dominan terhadap pencapaian 

belajar siswa. Hal ini dapatdipahami karena guru merupakan sumberdaya yang aktif, 

sedang sumberdaya yanglain bersifat pasif. Sebaik-baik kurikulum, fasilitas, sarana 

prasarana pembelajaran,tetapi jika tingkat kualitas gurunya rendah, maka akan sulit 

mendapatkan hasil pendidikan yangberkualitas tinggi (Suwarno, 2008).  

Menurut catatan Human Development Index(HDI), menunjukkan bahwa mutu 

guru di Indonesia masih jauh dari memadai untuk melakukan perubahan yangsifatnya 

mendasar seperti kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dari data statistik HDI 

terdapat 60 persen guru SD, 40 persen guru SLTP, 43 persen guru SMA, dan 34 persen 

guru SMK dianggap belum layakuntuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 

17,2 persen guru atau setara dengan69.477 guru mengajar bukan bidang studinya. 

Dengan demikian, kualitas SDM kitaadalah urutan 109 dari 179 negara di dunia 

(http://hdr.undp.org/en/statistics/data/2011). 

Guru sebagai pendidik bertanggung jawab mengajarkan nilai dan norma-norma 

kepada siswanya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab moral, 

tanggung jawab bidang pendidikan, tanggung jawab bidang kemasyarakatan dan 

tanggung jawab bidang keilmuan(Mulyasa, 2007). Tanggung jawab bidang pendidikan 

misalnya, guru harus kompeten dalam mengembangkan kurikulum dan 

mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Pada PP No. 19 Tahun 2005 

http://hdr.undp.org/en/statistics/data/2011
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tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 28, tenaga kependidikan 

harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.  Kompetensi 

pedagogik merupakan kompetensi yang paling berkaitan dengan kompetensi siswa 

dalam pembelajaran, yang meliputi kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan pembangunan dan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah 

mengembangkan kurikulum pendidikan nasional yaitu Kurikulum 2013 yang mulai 

diimplementasikann secara bertahap pada tahun 2013 di beberapa sekolah sasaran. Unit 

Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKM-PPP) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan 

(BPSDMPK dan PMP) melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang 

ada di setiap provinsi telah melakukan monitoring awal implementasi Kurikulum 2013 

pada tahun 2013/2014. Untuk tahun ajaran 2014/2015, implementasi Kurikulum 2013 

akan diterapkan di seluruh sekolah. Untuk memastikan bahwa seluruh proses 

implementasi Kurikulum 2013 tahun ajaran 2014/2015 ini berjalan sesuai dengan 

arahan, petunjuk serta tujuan yang diharapkan maka UKM-PPP ditugaskan untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses implementasi Kurikulum 2013. 

UKM-PPP bekerja sama dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui LPTK yang ada di setiap provinsi untuk 

melanjutkan program monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 di 

Provinsi Riau tahun 2014, penelitian ini melakukan pendalaman analisis sebagian dari 

ruang lingkup monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Pendalaman yang 

dimaksud yaitu menganalisis secara mendalam proses pembelajaran berdasarkan 

Kurikulum 2013 dan dampaknya terhadap siswa dan guru. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) pengaruh pengetahuan kurikulum 

terhadap proses pembelajaran dan dampaknya terhadap siswa; 2) pengaruh pengetahuan 

kurikulum terhadap proses pembelajaran dan dampaknya terhadap guru; dan 3) upaya 

dalam peningkatan kompetensi guru. 

Tinjauan Pustaka 

 

Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru 

 

Upaya peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik harus 

dilakukan oleh semua pihak, baik dari guru maupun kepala sekolah. Ada dua upaya 

peningkatan kompetensi guru yang sangat mempengaruhi satu sama lain, yaitu upaya 

yang dilakukan guru dan upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah/lembaga pendidikan 

yang bersangkutan(Affandi dkk, 2011), yaitu: 

a. Upaya yang dilakukan guru 

Upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru di sekolah dapat dilakukan melalui: 
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1) Mengikuti kegiatan organisasi profesi keguruan, misalnya MGMP (Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran), yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru 

dalam kelompoknya masing-masing. Disamping itu untuk menyatukan 

kekurangan konsep makna dan fungsi pendidikan serta pemecahannya terhadap 

kekurangan yang ada, mendorong guru melakukan tugasnya dengan baik, 

sehingga mampu membawa mereka ke arah peningkatan kompetensinya. 

2) Mengikuti kursus kependidikan. Dengan mengikuti kursus, guru diarahkan kepada 

dua hal, yaitu sebagai penyegaran, dan sebagai upaya peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dan mengubah sikap tertentu. 

b. Upaya yang dilakukan kepala sekolah/lembaga pendidikan 

Upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru di sekolah dapat dilakukan melalui: 

1) Mengadakan lokakarya (workshop). Lokakarya pendidikan merupakan suatu 

kegiatan belajar kelompok yang terdiri dari petugas-petugas pendidikan yang 

memecahkan masalah yang dihadapi melalui percakapan dan bekerja secara 

kelompok maupun perorangan. Masalah yang dibahas muncul dari peserta 

lokakarya sendiri dengan metode pemecahan masalah dengan cara musyawarah 

dan penyelidikan. 

2) Mengadakan penataran guru. Penataran dilakukan berkaitan dengan kesempatan 

bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Mengingat tugas 

rutin dalam melaksanakan aktivitas mendidik dan mengajar, maka guru perlu 

menambah ide-ide baru melalui kegiatan penataran. Penyelenggaraan penataran 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: a) sekolah yang bersangkutan 

mengadakan penataran sendiri dengan menyewa tutor yang dianggap profesional 

dan dapat memenuhi kebutuhan; b) sekolah bekerja sama dengan sekolah-sekolah 

lain atau lembaga-lembaga lain yang sama-sama membutuhkan penataran sebagai 

upaya peningkatan personalia; c) sekolah mengirimkan atau mengutus para guru 

untuk mengikuti penataran yang dilaksanakan oleh sekolah lain atau lembaga 

yang membawahi. 

3) Memotivasi guru membuat karya ilmiah. Karya ilmiah adalah kegiatan penuangan 

gagasan pemikiran ke dalam bentuk karangan dengan mengikuti aturan dan 

metode ilmiah, sehingga menghasilkan informasi ilmiah yang dapat didiskusikan 

dan disebarluaskan kepada masyarakat pendidikan serta didokumentasikan di 

perpustakaan sekolah. 

4) Memberikan penghargaan. Melalui penghargaan, guru dirangsang untuk 

meningkatkan kinerja yang positif dan produktif. Penghargaan ini akan lebih 

bermakna apabila dikaitkan dengan prestasi guru secara terbuka, sehingga setiap 

guru memiliki peluang untuk meraihnya. 

5) Mengadakan supervisi. Dengan adanya pengawasan akan dapat menciptakan 

kedisiplinan dan semangat kerja yang tinggi. Hal ini sangat penting guna 

membantu guru menjalankan tugasnya. Pengawasan hendaknya dilakukan dengan 

penuh keterbukaan dan kesungguhan. Jika tidak akan menimbulkan kesenjangan 

antara pimpinan sekolah dengan dewan guru.  
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6) Mengadakan rapat sekolah. Pertemuan dalam bentuk rapat mengenai  pembinaan 

sekolah, siswa dan bidang studi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh 

untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar. 

Disamping itu, banyak masalah sekolah yang dapat diselesaikan dengan rapat. 

 

Faktor yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru 

 

Dalam upaya meningkatkan kompetensi pedagogik guru, ada beberapa faktor 

yang mempengaruhinya (Saiful Bahri, 2006), yaitu: 

a. Latar belakang pendidikan guru 

Latar belakang pendidikan guru merupakan salah satu persyaratanyang 

diprioritaskan, guru yang memiliki latar belakang pendidikankeguruan telah 

mendapatkan bekal pengetahuan tentang pengelolaan kelas,proses pembelajaran dan 

lain sebagainya, sedangkan guru yang belummengambil pendidikan keguruan, dia 

akan merasa kesulitan untuk dapatmeningkatkan kualitas keguruannya. 

b. Pengalaman guru dalam mengajar 

Pengalaman mengajar guru akan sangat mempengaruhikemampuan guru dalam 

menjalankan tugas dan peningkatan kompetensiguru. Bagi guru yang pengalaman 

mengajarnya baru beberapa tahun ataubelum berpengalaman samasekali, akan 

berbeda dengan guru yangberpengalaman mengajarnya telah bertahun-tahun. 

Semakin lamadan semakin banyak pengalaman mengajar, tugasnya akan semakin 

baikdalam mengantarkan anak didiknya untuk mencapai tujuan belajar, sesuai hasil 

pengalamannya mengajar. 

c. Kesehatan guru 

Kondisi jasmani yang sehat akan menghasilkan proses pembelajaran sesuai yang 

diharapkan. Guru yang sehat akan dapatmengerjakan tugas-tugas sebagai guru 

dengan baik, karena tugas-tugas itumenuntut energi yang cukup banyak. 

Terganggunya kesehatan guru akanmempengaruhi kegiatan proses pembelajaran, 

terutama dalam meningkatkan kompetensinya. Jasmani yang sehat harus didukung 

rohani yang sehat pula, dengan mental dan jiwa yang sehat maka guru dapat menjaga 

keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani. 

d. Penghasilan guru 

Perbaikan kesejahteraan ekonomi akan menumbuhkan semangatkerja guru, 

sebaliknya ketika penghasilan atau gaji tidak mencukupi makaguru akan berupaya 

mencari tambahan penghasilan lain. Jika gurumelakukan pekerjaan lain selain 

profesinya sebagai guru maka tugas dantanggung jawabnya sebagai guru tidak akan 

maksimal karena perhatiannyaterbagi. Kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut 

untuklebihmemperhatikan gaji atau penghasilan guru sebagai upaya perbaikan 

kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru. 

e. Sarana pendidikan  

Tersedianya sarana yang memadai akan mempermudah pencapaintujuan 

pembelajaran, sebaliknya keterbatasan sarana pendidikan akanmenghambat tujuan 

dalam proses pembelajaran. Jadi dengan demikiansarana pendidikan mutlak 
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diperlukan terutama bagi pelaksanaan upaya guru dalam meningkatkan 

kompetensinya. 

f. Disiplin dalam bekerja 

Disiplin dalam lingkungan sekolah tidak hanya berlaku bagi siswasaja akan tetapi 

perlu diterapkan bagi kepala sekolah dan pegawai juga.Demikian juga disiplin kerja 

bagi guru sebagai salah satu pelakupendidikan disekolah.Disinilah fungsi kepala 

sekolah sebagai pemimpin, pembimbing, dan pengawas diharapkan mampu untuk 

menjadi motivator agar tercipta kedisiplinan dalam lingkungan sekolah. Kedisiplinan 

yang ditanamkan kepada guru dan seluruh staf sekolah akan mempengaruhi upaya 

peningkatan kompetensi guru. 

g. Pengawasan kepala sekolah 

Pengawasan kepala sekolah bertujuan untuk pembinaan danpeningkatan kualitas 

pembelajaran yang dilakukan para guru.Pengawasanini hendaknya bersikap fleksibel 

dengan memberi kesempatan kepada gurumengemukakan masalah yang dihadapinya 

serta diberi kesempatan kepadaguru untuk mengemukakan ide demi perbaikan dan 

peningkatan hasilpendidikan.Selain itu kepala sekolah bisa menampung kritik dan 

saran dari orang tua siswa. 

 

Metode Penelitian 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau meliputi 4 Kabupaten/Kota: 1) Kota 

Pekanbaru; 2) Kabupaten Kampar; 3) Kabupaten Siak; dan 4) Kabupaten Pelalawan.  

 

Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah Guru yang telah mengikuti pelatihan dan 

pendampingan Kurikulum 2013 yang dipilih secara purposive. Adapun Sekolah yang 

dipilih sebanyak 52 Sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK) dengan 156 responden. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Kuesioner, yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan/pernyataan tertulis 

yang telah disusun secara terstruktur ditujukan kepadaGuru. 

2. Wawancara, yaitu peneliti mengadakan komunikasi langsung dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam (indepth intervew).  

3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Dalam metode ini, peneliti 

melakukan perhimpunan data atau informasi yang dilakukan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala-gejala (fenomena-fenomena) yang sedang dijadikan objek 

penelitian. 

 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel): 
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Variabel Bebas: 

1. Pengetahuan Terhadap Kurikulum 2013 (X1); dengan menggunakan 5 (lima) 

indikator: 

1) Pemahaman Tujuan Kurikulum 2013; 

2) Pemahaman Proses Pembelajaran Kurikulum 2013; 

3) Pemahaman Materi Pembelajaran Kurikulum 2013; 

4) Pemahaman tentang Penilaian Menurut Kurikulum 2013; dan 

5) Pemahaman tentang Cara pembuatan RPP. 

 

Variabel Antara: 

2. Proses Pembelajaran (X2); dengan menggunakan 11 (sebelas) indikator: 

1) Pemahaman Komponen RPP yang sesuai dengan Kurikulum 2013; 

2) Kemampuan melakukan Proses Pembelajaran menggunakan pendekatan tematik; 

3) Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran Saintifik/ilmiah; 

4) Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran yang menuju keterampilan 

aplikatif; 

5) Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran yang membuat siswa menjadi 

lebih sering bertanya; 

6) Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran yang membuat siswa menjadi 

lebih berani mengemukakan pendapat; 

7) Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran yang membuat siswa menjadi 

ingin melakukan observasi; 

8) Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran yang membuat siswa menjadi 

ingin melakukan eksperimen; 

9) Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran yang menumbuhkan kreatifitas 

siswa; 

10) Kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran; dan 

11) Kemampuan memulai daan mengakhiri Proses Pembelajaran sesuai dengan 

waktu yang dijadwalkan. 

 

Variabel Bebas: 

3. Dampak Terhadap Siswa (Y1); dengan menggunakan 8 (delapan) indikator: 

1) Proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan; 

2) Siswa menjadi lebih aktif bertanya dan mengemukakan pendapat; 

3) Siswa termotivasi untuk melakukan observasi; 

4) Siswa memiliki semangat belajar yang lebih tinggi; 

5) Siswa menjadi lebih terampil, inovatif dan produktif; 

6) Siswa memiliki daya nalar yang lebih baik; 

7) Siswa memilki hasrat yang lebih tinggi untuk membaca; dan 

8) Karakter siswa lebih terbangun (lebih sopan, jujur, menghormati perbedaan). 

4. Dampak Terhadap Guru (Y2); dengan menggunakan 9 (sembilan) indikator: 

1) Guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; 
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2) Guru akan lebih bersemangat untuk menambah pengetahuan; 

3) Guru akan lebih bersemangat mengembangkan metode pembelajaran; 

4) Guru akan lebih bersemangat untuk memperkaya bahan ajar; 

5) Guru akan lebih memperhatikan siswa satu persatu; 

6) Guru akan lebih obyektif dalam menilai kemampuan siswa; 

7) Guru akan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan 

pendekatan ilmiah dan membangun karakter siswa; 

8) Guru merasa lebih mudah dalam menyusun RPP; dan 

9) Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun RPP menjadi lebih pendek. 

 

Analisis Data dan Uji Hipotesis 

Analisis Data menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis). 

Hipotesis (1):  

 

Pengetahuan Guru Tentang Kurikulum 2013 (X1) mempunyai pengaruh terhadap 

Dampak Siswa (Y1) melalui Proses Pembelajaran (X2). 

Adapun spesifikasi model untuk menguji hipotesis (1) adalah sebagai berikut: 

(1) X2 = PX2X1 X1 + .    

(2) Y1 = PY1X2 X2 + .   

Di mana; X1 = Pengetahuan Guru Tentang Kurikulum 2013; X2 = Proses Pembelajaran; 

Dampak Terhadap Siswa (Y1);  = Galat (Stochastic disturbance term); dan PYXi = 

Koefisien Jalur. 

Hipotesis operasional sebagai berikut: 

Ho  : PYiXi  = 0 

Hi   : PYiXi   0, di mana   i = 1,2,3…n  

Untuk menghitung pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

sebagai berikut: 

Besarnya pengaruh variabel Pengetahuan Guru Tentang Kurikulum 2013 (X1) Terhadap 

Dampak Siswa (Y1) melalui Proses Pembelajaran (X2).yaitu: 

Y1                 Xi   XjY=  (PYiXi)(PXiXi) 

di mana: i =  yang berpengaruh   j = yang dilalui. 

 

Hipotesis (2):  

Pengetahuan Guru Tentang Kurikulum 2013 (X1) mempunyai pengaruh terhadap 

Dampak Guru (Y2) melalui Proses Pembelajaran (X2). 

Adapun spesifikasi model untuk menguji hipotesis (1) adalah sebagai berikut: 

(1) X2 = PX2X1 X1 + .    

(2) Y2 = PY2X2 X2 + .   
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Di mana; X1 = Pengetahuan Guru Tentang Kurikulum 2013; X2 = Proses Pembelajaran; 

Dampak Terhadap Guru (Y2);  = Galat (Stochastic disturbance term); dan PYXi = 

Koefisien Jalur. 

Hipotesis operasional sebagai berikut : 

Ho  : PYiXi  = 0 

Hi   : PYiXi   0, di mana   i = 1,2,3…n 

Untuk menghitung pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

sebagai berikut: 

Besarnya pengaruh variabel Pengetahuan Guru Tentang Kurikulum 2013 (X1) Terhadap 

Dampak Guru (Y2) melalui Proses Pembelajaran (X2).yaitu: 

Y2                 Xi   XjY2=  (PYiXi)(PXiXi) 

di mana: i =  yang berpengaruh       j = yang dilalui. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Gambaran Deskriptif Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu: 1) Varibel bebas: Tingkat 

pengetahuan guru terhadap Kurikulum 2013; 2) Variabel antara: proses pembelajaran 

berdasarkan Kurikulum 2013; 3) Variabel Terikat: Dampak Kurikulum 2013 terhadap 

Siswa; dan 4) Variabel Terikat: Dampak Kurikulum 2013 terhadap Guru. 

Gambaran setiap variabel disajikan dalam Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 

berikut: 

Tabel 1. Tingkat Pengetahuan Guru Terhadap Kurikulum 2013 di Provinsi Riau 

 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

1-5 (Tidak Paham) - 0 

6-10 (Kurang Paham) 52 33,33 

11-15 (Paham) 83 53,20 

16-200 (Sangat Paham) 21 13,46 

Total 156 100 

Sumber: Hasil penelitian, Tahun 2014 

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan guru terhadap kurikulum 2013 

di Provinsi Riau 33,33% tidak paham; 53,2% paham; dan 13,46% sangat paham. 

Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena guru memegang peranan penting dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan. Oleh karenanya dalam mengimplementasikan 

kurikulum 2013 perlu meningkatkan kompetensi guru, paling tidak dalam pemahaman 
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tujuan kurikulum 2013, proses pembelajaran, materi pembelajaran, penilaian, dan cara 

pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Guru Dalam Proses Pembelajaran Berdasarkan  

Kurikulum 2013 di Provinsi Riau 

 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

(1-11) Tidak Mampu - 0 

(12-22) Kurang Mampu 33 21,15 

(23-33) Mampu 119 76,28 

(34-44) Sangat Mampu 4 2,56 

Total 156 100 

Sumber: Hasil penelitian, Tahun 2014 

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru dalam proses 

pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 di Provinsi Riau 21,15% kurang mampu; 

76,28% sudah mampu; dan 2,56% sangat mampu. Kondisi ini perlu mendapatkan 

perhatian karena proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus ada jaminan dari 

penyelenggara satuan pendidikan bahwa proses pembelajaran harus sesuai dengan 

ketentuan kurikulum. Oleh karennya semua satuan pendidikan harus memberikan 

jaminan bahwa proses pembelajaaran yang dilakukan di sekolahnya telah 1) sesuai 

dengan Kurikulum 2013; 2) menggunakan pendekatan tematik; 3) melaksanakan proses 

pembelajaran saintifik/ilmiah; 4) melaksanakan proses pembelajaran yang menuju 

keterampilan aplikatif; 5) melaksanakan proses pembelajaran yang membuat siswa 

menjadi lebih sering bertanya; 6) melaksanakan proses pembelajaran yang membuat 

siswa menjadi lebih berani mengemukakan pendapat; 7) melaksanakan proses 

pembelajaran yang membuat siswa menjadi ingin melakukan observasi; 8) 

melaksanakan proses pembelajaran yang membuat siswa menjadi ingin melakukan 

eksperimen; 9) melaksanakan proses pembelajaran yang menumbuhkan kreatifitas 

siswa; 10) telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses 

pembelajaran; dan 11) telah memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai 

dengan waktu yang dijadwalkan. 

  



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                                661 
 

 

Tabel 3. Persepsi Guru Tentang Dampak Kurikulum 2013 Terhadap Siswa di 

Provinsi Riau 

 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

(1-8)Tidak Yakin - 0 

(9-16)Kurang Yakin 63 40,38 

(17-24) Yakin 90 57,69 

(25-32) Sangat Yakin 3 1,92 

Total 156 100 

Sumber: Hasil penelitian, Tahun 2014 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa  persepsi guru tentang dampak kurikulum 2013 

terhadap Siswa di Provinsi Riausebanyak 40,38% kurang yakin; 57,68% sudah yakin; 

dan 1,92% sangat yakin. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena dampak 

kurikulum 2013 terhadap siswa merupakan tujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan. 

Oleh karenanya diharapkan dengan diterapkannya kurikulum 2013 bisa menciptakan 

proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan;Siswa menjadi lebih 

aktif bertanya dan mengemukakan pendapat; Siswa termotivasi untuk melakukan 

observasi; Siswa memiliki semangat belajar yang lebih tinggi; Siswa menjadi lebih 

terampil, inovatif dan produktif; Siswa memiliki daya nalar yang lebih baik; Siswa 

memilki hasrat yang lebih tinggi untuk membaca;dan karakter siswa lebih terbangun 

(lebih sopan, jujur, menghormati perbedaan). 

 

Tabel 4.Persepsi Guru Tentang Dampak Kurikulum 2013 Terhadap Guru di 

Provinsi Riau 

Klasifikasi Frekuensi Persentase (%) 

(1-9) Tidak Yakin - 0 

(10-18) Kurang Yakin 60 38,46 

(19-27) Yakin 84 53,84 

(28-36) Sangat Yakin 12 7,69 

Total 156 100 

Sumber: Hasil penelitian, Tahun 2014 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa  persepsi guru tentang dampak kurikulum 2013 

terhadap Guru di Provinsi Riausebanyak 38,46% kurang yakin; 53,84% sudah yakin; 

dan 7,67% sangat yakin. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena dampak 

kurikulum 2013 terhadap guru merupakan tujuan antara untuk memperbaiki mutu 

pendidikan. Oleh karenanya diharapkan dengan diterapkannya kurikulum 2013 maka 

Guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; Guru akan 

lebih bersemangat untuk menambah pengetahuan; Guru akan lebih bersemangat 

mengembangkan metode pembelajaran; Guru akan lebih bersemangat untuk 

memperkaya bahan ajar; Guru akan lebih memperhatikan siswa satu persatu; Guru akan 

lebih obyektif dalam menilai kemampuan siswa; Guru akan memiliki kemampuan untuk 

mengintegrasikan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dan membangun karakter 

siswa; Guru merasa lebih mudah dalam menyusun RPP; dan Waktu yang dibutuhkan 

untuk menyusun RPP menjadi lebih pendek. 

Pengaruh Pengetahuan Kurikulum 2013 Terhadap Proses Pembelajaran dan 

Dampaknya Terhadap Siswa 

Hipotesis (1):pengetahuan guru tentang Kurikulum 2013 (X1) mempunyai pengaruh 

terhadap dampak siswa (Y1) melalui proses pembelajaran (X2). 

Spesifikasi model untuk menguji hipotesis (1) sebagai berikut: 

(1) X2 = 0,548X1 + .    

(2) Y1 = 0,854X2 + .   

Di mana; X1 = Pengetahuan Guru Tentang Kurikulum 2013; X2 = Proses Pembelajaran; 

Y1=Dampak Terhadap Siswa;  = Galat (Stochastic disturbance term); dan PYXi = 

Koefisien Jalur. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui  besarnya pengaruh tidak langsung 

variabel Pengetahuan Guru Tentang Kurikulum 2013 (X1) terhadap variabel Dampak 

Terhadap Siswa (Y1 ) melalui jalur Proses Pembelajaran (X2).yaitu: 

Y1                 X1   X2                  Y1 

Y1  = (PY1X2)(PX2X1) 

= (0,854) (0,548) 

 = 0,4679 

Dengan demikian, secara statistik dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh tidak 

langsung variabel pengetahuan guru tentang Kurikulum 2013 (X1)  terhadap variabel 

dampak terhadap siswa (Y1 ) melalui proses pembelajaran (X2) sebesar 46,79 %. Hasil 

perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dampak terhadap siswa (Y1 ) 

dipengaruhi secara tidak langsung oleh pengetahuan guru tentang Kurikulum 2013 (X1)  

melalui proses pembelajaran (X2) sebesar 46,79 %.  

 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria statistika 

yaitu: 

Jika Ho  : PYXi  = 0,            maka hipotesis nol (Ho) ditolak. 

Jika Hi   : PYXi   0,             maka hipotesis kerja (Hi) diterima. 
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di mana   i = 1,2,3…n. 

Berdasarkan kriteria di atas maka hipotesis nol (Ho) ditolak yang berarti 

hipotesis kerja (Hi) diterima. Dengan demikian hipotesis (1): pengetahuan guru tentang 

Kurikulum 2013 (X1) mempunyai pengaruh terhadap dampak siswa (Y1) melalui proses 

pembelajaran (X2), berarti diterima. 

 

Pengaruh Pengetahuan Kurikulum 2013 Terhadap Proses Pembelajaran dan 

Dampaknya Terhadap Guru 

Hipotesis (2):pengetahuan guru tentang Kurikulum 2013 (X1) mempunyai pengaruh 

terhadap dampak guru (Y2) melalui proses pembelajaran (X2). 

Spesifikasi model untuk menguji hipotesis (1) sebagai berikut: 

(1) X2 = 0,548 X1 + .    

(2) Y2 = 0,836 X2 + .   

Di mana; X1 = Pengetahuan Guru Tentang Kurikulum 2013; X2 = Proses Pembelajaran; 

Y2=Dampak Terhadap Guru;  = Galat (Stochastic disturbance term); dan PYjXi = 

Koefisien Jalur. 

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui  besarnya pengaruh tidak langsung 

variabel Pengetahuan Guru Tentang Kurikulum 2013 (X1) terhadap variabel Dampak 

Terhadap Guru (Y1 ) melalui jalur Proses Pembelajaran (X2).yaitu: 

Y2                 X1   X2                  Y2 

Y2  = (PY2X2)(PX2X1) 

= (0,836)(0,548) 

= 0,4581 

Dengan demikian, secara statistik dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh tidak 

langsung variabel pengetahuan guru tentang Kurikulum 2013 (X1)  terhadap variabel 

dampak terhadap guru (Y2 ) melalui proses pembelajaran (X2) sebesar 45,81 %. Hasil 

perhitungan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dampak terhadap guru (Y2) 

dipengaruhi secara tidak langsung oleh pengetahuan guru tentang Kurikulum 2013 (X1)  

melalui proses pembelajaran (X2) sebesar 45,81 %.  

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria statistika 

yaitu: 

Jika Ho  : PYXi  = 0,            maka hipotesis nol (Ho) ditolak. 

Jika Hi   : PYXi   0,            maka hipotesis kerja (Hi) diterima. 

di mana   i = 1,2,3…n. 

Berdasarkan kriteria di atas maka hipotesis nol (Ho) ditolak yang berarti 

hipotesis kerja (Hi) diterima. Dengan demikian hipotesis (2): pengetahuan guru tentang 

Kurikulum 2013 (X1) mempunyai pengaruh terhadap dampak guru (Y2) melalui proses 

pembelajaran (X2).berartiditerima. 
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Model Implementasi Kurikulum 2013 Melalui Penerapan Pembelajaran 

“Modeling” dalam Forum MGMP di Provinsi Riau 

Motivasi dari dalam diri guru (motivasi intern) untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan motivasi yang 

berasal dari luar diri guru.Motivasi intern tumbuh dari kesadaran akan kebutuhan 

seseorang untuk mengembangkan diri, di samping juga dibutuhkan motivasi ekstern 

dari luar diri, baik darilembaga pendidikan maupun kepala sekolah. Peningkatan 

kompetensiyang dilakukan oleh guru secara pribadi melalui merevitalisasi Organisasi 

MGMP(Affandi dkk, 2011). 

Organisasi profesi yang diikuti oleh Guru di Provinsi Riausalah satunya adalah 

MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).Menurut para guru dengan mengikuti 

organisasi ini, mereka dapat saling tukar menukar informasi, diskusi tentang 

pengembangan kurikulum, teknik mengajar, teknik mengevaluasi, dan diskusi tentang 

inovasi pembelajaran yang dapat dikembangkan di sekolah masing-masing. 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Provinsi Riau sebenarnya sudah 

terbentuk. Pertemuan MGMP biasanya dilaksanakan di masing-masing sekolah.Namun 

pelaksanaannya belum memenuhi harapan guru peserta MGMP.Ini disebabkan karena 

kurangnya dukungan terutama dari segi pendanaan untuk kegiatan, sehingga 

pertemuannya dilaksanakan sekali dalam tiga bulan. Di samping itu, bagi guru yang 

tinggal jauh dari kota/ kabupaten, menyatakan jarak tempat tinggal yang jauh dari 

tempat pertemuan MGMP, sehingga sering tidak menghadiri pertemuan tersebut. 

Hal ini sangat disayangkan karena menurut Sudjana (2010), MGMP merupakan 

wadah guru-guru berkumpul untuk sharing berbagai masalah dan pemecahan masalah 

pembelajaran. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) juga berguna bagi guru-guru 

dalam meningkatkan pemahaman kurikulum, mengembangkan silabus, RPP, dan sistem 

penilaian, merancang bahan ajar, serta praktik mengajar yang dapat dilakukan dengan 

real teaching maupun peer teaching. 

Kaitannya dengan implementasi Kurikulum 2013 di Provinsi Riau dalam upaya 

peninggatan kompetensi pedagogis guru, peran MGMP sangat penting karena MGMP 

sebagai wadah guru dapat menjadi wadah vital bagi guru untuk mereformasi dirinya 

agar mampu menyiapkan peserta didik yang tangguh, kreatif, kritis, dan terampil. Bagi 

guru di Provinsi Riau berdasarkan observasi yang dilakukan yang sangat mendesak 

diperlukan adalah Contoh penyusunan dan penerapan RPP; Contoh pembelajaran 

saintifik. Contoh pembelajaran Discovery learning; Contoh pembelajaranCollaborated 

based learning; Contoh pembelajaranProject based learning; Contoh penggunaan 

pendekatan tematik, Contoh pembelajaran yang menuju keterampilan aplikatif, Contoh 

penerapan penilaian proses; dan Contoh penerapan penilaian hasil dari masing-masing 

tema, subtema, dan pembelajaran. 

Forum MGMP yang telah ada bisa direvitalisasi melalui penerapan 

Pembelajaran “Modeling”.Teori belajar modeling merupakan teori yang dikemukakan 

oleh Albert Bandura (1971).Teori belajar modeling adalah proses belajar dengan 

mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain disekitar kita. Modeling yang 

artinya meniru, dengan kata lain juga merupakan proses pembelajaran dengan melihat 

dan memperhatikan perilaku orang lain kemudian mencontohnya. 
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Program Aksi Penerapan Pembelajaran “Modeling” pada Forum MGMP  

Rasionalisasi  

 

Model Penerapan Pembelajaran “Modeling” pada Forum MGMP merupakan program 

kemitraan antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, LPMP, dan LPTK. Kemitraan 

yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengimplementasikan Kurikulum 2013. Program kegiatan yang dilakukan 

adalahKegiatanpenerapan “Teori Pembelajaran Modeling” pada Forum MGMP untuk 

masing-masing tema, subtema, dan pembelajaran dalam segi:Contoh penyusunan dan 

penerapan RPP; Contoh pembelajaran saintifik. Contoh pembelajaran Discovery 

learning; Contoh pembelajaranCollaborated based learning; Contoh 

pembelajaranProject based learning; Contoh penggunaan pendekatan tematik, Contoh 

pembelajaran yang menuju keterampilan aplikatif, Contoh penerapan penilaian proses; 

danContoh penerapan penilaian hasil. 

Tujuan Model Penerapan Pembelajaran “Modeling” pada Forum MGMP 

Model Penerapan “Teori Pembelajaran Modeling” pada Forum MGMP 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang penyusunan dan 

penerapan RPP; pembelajaran saintifik. pembelajaran Discovery learning; 

pembelajaranCollaborated based learning; pembelajaranProject based learning; 

penggunaan pendekatan tematik, pembelajaran yang menuju keterampilan aplikatif, 

penerapan penilaian proses; dan penerapan penilaian hasil. 

SasaranKegiatan Model Penerapan Pembelajaran “Modeling” pada Forum 

MGMP 

Sasaran kegiatan model penerapan Pembelajaran “Modeling” pada Forum 

MGMP yaitu seluruh guru di Provinsi Riau yang terdiri dari: 

1) Guru Sekolah Dasar (SD); 

2) Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP); 

3) Guru Sekolah Menengah Atas (SMA); dan 

4) Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

 

Hasil yang diharapkan 

Hasil yang diharapkan dengan model penerapan Pembelajaran “Modeling” pada Forum 

MGMP adalah: 

1) Adanya perbaikan penyusunan dan penerapan RPP; 

2) Adanya perbaikan pembelajaran saintifik; 
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3) Adanya perbaikan pembelajaran Discovery learning; 

4) Adanya perbaikan pembelajaran Collaborated based learning; 

5) Adanya perbaikan pembelajaran Project based learning; 

6) Adanya perbaikan penggunaan pendekatan tematik; 

7) Adanya perbaikan pembelajaran yang menuju keterampilan aplikatif; 

8) Adanya perbaikan penerapan penilaian proses; dan 

9) Adanya perbaikan penerapan penilaian hasil. 

 

Indikator Keberhasilan 

1) Meningkatnya mutu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada setiap thema, 

subthema, dan pembelajaran. 

2) Meningkatnya mutu Proses Pembelajaran pada setiap thema, subthema, dan 

pembelajaran. 

3) Meningkatnya mutu proses penilaian pembelajaran pada setiap thema, subthema, 

dan pembelajaran. 

 

Kesimpulan 

 

1. Pengaruh tidak langsung variabel pengetahuan guru tentang kurikulum 2013 (X1)  

terhadap variabel dampak terhadap siswa (Y1 ) melalui variabel proses 

pembelajaran (X2) sebesar 46,79 %. 

2. Pengaruh tidak langsung variabel pengetahuan guru tentang kurikulum 2013 (X1)  

terhadap variabel dampak terhadap Guru (Y2 ) melalui variabel proses 

pembelajaran (X2) sebesar 45,81 %. 

3. Model Penerapan Pembelajaran “Modeling” Kepada Guru Di Provinsi Riau 

MelaluiForum MGMP yaitu merupakan program kemitraan antara Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota, LPMP, dan LPTK. Kemitraan yang dimaksud adalah 

upaya meningkatkan kompetensi guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 

2013. Program kegiatan yang dilakukan adalah Kegiatan penerapan Pembelajaran 

“Modeling” pada Forum MGMP untuk masing-masing tema, subtema, dan 

pembelajaran dalam segi:Contoh penyusunan dan penerapan RPP; Contoh 

pembelajaran saintifik. Contoh pembelajaran Discovery learning; Contoh 

pembelajaranCollaborated based learning; Contoh pembelajaranProject based 

learning; Contoh penggunaan pendekatan tematik, Contoh pembelajaran yang 

menuju keterampilan aplikatif, Contoh penerapan penilaian proses; dan Contoh 

penerapan penilaian hasil. 

 

Rekomendasi 

 

1. Dalam Implementasi Kurikulum 2013 bagi guru di Provinsi Riau yang sangat 

diperlukan adalah contoh penyusunan dan penerapan RPP, contoh pembelajaran 

saintifik, contoh penggunaan pendekatan tematik, contoh pembelajaran yang menuju 

keterampilan aplikatif, contoh penerapan penilaian proses, dan contoh-contoh yang 

lain dari masing-masing tema, subtema, dan pembelajaran. Solusi yang bisa 
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dilakukan untuk menjawab kebutuhan tersebut yaitu melakukan kemitraan antara 

Dinas Pendidikan, LPMP, dan LPTK untuk menerapkan Pemelajaran “Modeling” 

melalui forum MGMP. 

2. LPMP Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota memfasilitasi 

kegiatan MGMP baik dari segi anggaran maupun penyelenggaraan penerapan 

Pembelajaran “Modeling” melalui forum MGMP. 

LPTK menyusun Rencana Aksi dan memfasilitasi penerapan “Teori Belajar Modeling” 

melalui forum MGMP. 
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Abstract 
Computer programming and problem solving strategy instruction, when used together 

may provide an effective means of teaching transferable problem solving skills.  The 

students need to understand how to interpret the given problem before they can 

represent the correct solution and effectively use specific tools or techniques.  A 

problem solving model have been introduced in this study.  This paper reports and 

discusses the findings collected from the observation of computer science students and 

the results of their assignments on problem solving statement in a matriculation 

college. The result shows that there are improvement of problem solving skills among 

computer science students with the problem solving model applied. Recommendations 

are given for further investigation into a more effective problem solving model as an 

alternative in the teaching of computer programming courses and it is expected that the 

human resources developed to meet the characteristics required by the challenging 

environment in the 21st century 

 

Keywords: computer programming, problem solving, computer science  

 

Abstrak 
Penggunaan strategi pengajaran pengaturcaraan komputer dan penyelesaian masalah 

dapat memberi kesan yang efektif terhadap kemahiran penyelesaian masalah.  Para 

pelajar perlu memahami bagaimana menginterpretasi masalah yang diberi sebelum 

mereka boleh mewakilkan cara penyelesaian dan menggunakan teknik spesifik dengan 

efektif.  Satu model penyelesaian masalah telah diperkenalkan dalam kajian ini.  Kertas 

kajian ini melapor dan membincangkan dapatan daripada pemerhatian ke atas pelajar 

dalam sesi kelas sains komputer dan keputusan tugasan penyelesaian masalah mereka 

di sebuah kolej matrikulasi.  Hasil kajian menunjukkan terdapat peningkatan 

kemahiran penyelesaian masalah setelah mengaplikasikan model penyelesaian 

masalah.  Seterusnya, beberapa cadangan diberi untuk kajian masa depan terhadap 

model penyesesaian masalah yang lebih efektif dalam pengajaran kursus 

pengaturcaraan komputer dan diharapkan bahawa sumber manusia yang dilahirkan 

dapat memenuhi ciri-ciri yang diperlukan oleh persekitaran mencabar pada abad ke-

21. 

 

Kata Kunci: pengaturcaraan komputer, penyelesaian masalah, sains komputer 
 

 

PENGENALAN  

 

Kini, tempat kerjaya memerlukan 'para pekerja berpengetahuan' yang mampu 

menyelesaikan masalah, menganalisa pengetahuan dan mengguna teknologi secara 
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efektif (Stone, 2007).  Belajar pengaturcaraan berupaya membangkitkan kebolehan 

intelek seperti menyelesaikan masalah am, methodological reasoning dan berfikir 

secara logikal, berkeupaya memahami dan mengurus sistem maklumat moden kompleks 

secara intrinsik (Synder, 2000). Tambahan pula, ia membolehkan penggunaan pengisian 

komputer dengan lebih bermanfaat.  Pengaturcaraan Komputer adalah sebahagian 

daripada pendidikan sains komputer.  Dalam pengajaran dan pembelajaran 

pengaturcaraan komputer, pelajar akan diperkenalkan dengan konsep pengaturcaraan 

dan struktur data di mana mereka akan diajar bagaimana untuk menganalisis masalah, 

mengguna teknik spesifik untuk mewakili langkah penyelesaian masalah dan 

mengesahkan langkah penyelesaian.  Kemudian, pelajar dikehendaki menukarkan 

langkah-langkah penyelesaian kepada suatu program dengan menggunakan bahasa 

pengaturcaraan spesifik.   

Seiringan dengan itu, boleh dikatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran 

Pengaturcaran Komputer boleh memenuhi elemen pemikiran kritis dan penyelesaian 

masalah dalam Kemahiran abad ke-21 seperti yang dikehendaki (Vasconcelos, 2008).  

Dengan itu, kemahiran yang telah dikenalpasti dengan kebolehan pengaturcaraan ialah 

kemahiran penyelesaian masalah dan analitikal.  Riley (1981) menyatakan kebanyakan 

pelajar yang memasuki kolej tidak mempunyai kemahiran penyelesaian masalah yang 

mencukupi.  Menurut Henderson (1986), kemahiran penyelesaian masalah dan 

pemikiran analitikal merupakan kelemahan utama pelajar kursus sains komputer dan 

tema utama kursus sains kumputer perlu menekankan kemahiran-kemahiran ini.  

Namun demikian, cabaran utama yang dihadapi oleh para pelajar ke atas pengaturcaraan 

komputer ialah kekurangan kemahiran penyelesaian masalah (Maddrey & Terrell, 

2011).  Maka dengan penggunaan strategi pengajaran pengaturcaraan komputer dan 

penyelesaian masalah dapat memberi kesan yang efektif terhadap kemahiran 

penyelesaian masalah (Dalton & Goodrum, 1991).   

 

PENYELESAIAN MASALAH 

 

Krulik dan Rudnick (1996) mendefinisikan masalah sebagai kenyataan atau situasi 

dalam kehidupan seharian yang memerlukan penyelesaian akan tetapi cara penyelesaian 

itu tidak begitu nyata atau ketara. Suatu masalah merupakan satu masalah yang besar 

jika tahap kesusahannya sangat tinggi, masalah itu adalah kecil jika tahap kesusahannya 

rendah (Polya, 1961).  Dalam kajian ini, masalah merujuk kepada soalan penyelesaian 

masalah pengaturcaraan komputer berayat.   

 Penyelesaian masalah pula ditakrifkan sebagai suatu proses bagi mencapai 

matlamat masalah.  Polya (1957) menyatakan “menyelesaikan masalah bermakna 

mencari suatu jalan keluar daripada kesulitan, suatu jalan berhalangan, mencapai suatu 

tujuan di mana ia tidak dapat dicapai dengan kadar segera”.  Goldstein dan Levin (1987) 

menyatakan bahawa penyelesaian masalah ialah suatu proses kognitif yang berperingkat 

tinggi dan memerlukan pemodelan serta pengawalan kemahiran-kemahiran yang lebih 

rutin.  Schoenfeld (1985) menyatakan penyelesaian masalah sebagai satu proses 

kompleks yang melibatkan pelbagai operasi kognitif seperti mengumpul dan menapis 

maklumat, strategi heuristik, dan metakognitif.  Gardner (2002) pula, penyelesaian 

masalah adalah suatu proses yang terancang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 
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dalam sesuatu masalah dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh.  Martinez (1998) menyatakan: problem solving is the process of moving 

toward a goal when the path to that goal is uncertain (Hsia-Po Vincent Kuo 2004) atau 

the process of reaching solutions (Gupta 2005).  

 Dengan jumlah tekanan yang munasabah dan ketidakselesaan mampu 

meningkatkan teknik penyelesaian masalah pelajar.  Tahap motivasi tercapai selepas 

pelajar menyelesaikan masalah.  Jika tiada tekanan, masalah menjadi suatu latihan atau 

lazimnya para pelajar tiada kehendak untuk menyerang masalah secara serius (Bloom 

and Border, 1950; Mcleod, 1985).  Menurut Paul dan Elder (2008), jika hendak berjaya 

sebagai seorang penyelesai masalah, maka anda perlu mula membentuk berbagai peta 

mental bagi masalah yang berlainan. Terdapat banyak bentuk masalah begitu juga 

berbagai bentuk soalan yang perlu dijawab dan ia bukan senang untuk membangunkan 

peta mental. Kita boleh memahami soalan dengan baik bila kita boleh 

membandingkannya dengan soalan yang serupa dimana kita perlu menjawab soalan 

berkenaan. 

 Penyelesaian masalah pengaturcaraan ialah suatu aspek meresap dan 

pengulangan, ia memerlukan kebolehan untuk mengintegrasi dan mengaplikasi konsep 

asas, kemahiran kognitif dan gaya pemikiran.  Stone (2007) sedar bahawa dunia kerjaya 

memerlukan 'pekerja-pekerja berpengetahuan' (contohnya, manusia yang berkebolehan 

menyelesaikan masalah, menganalisa pengetahuan dan menggunakan teknologi secara 

efektif) di mana ia adalah berbeza mengikut tempatan, kebolehan pelajar dan persepsi 

pelajar terhadap kebolehan teknologi maklumat mereka.  Caroll (1990) mengatakan 

membelajar sesuatu yang baru secara amnya adalah sukar dan membantu seseorang 

untuk belajar amatlah sukar.  Membelajari pengaturcaraan komputer merupakan satu 

contoh yang baik.  

 Kebanyakan kursus pengaturcaraan diajar dengan pendekatan tradisional iaitu 

kuliah, membaca dan sesi amali (Gray et al., 1998).  Persekitaran ini hanya dapat 

menghasilkan pelajar yang berbentuk penerima maklumat pasif, hubungan yang minima 

antara guru dan pelajar terutamanya bila melibatkan kumpulan pelajar yang besar.  

Lazimnya, pelajar bertindak pasif semasa sesi kuliah dan tutorial; keadaan ini 

menyukarkan penilaian pemahaman mentah dilaksanakan.  Pelajar perlu faham 

bagaimana untuk menginterpretasi masalah yang diberi sebelum mereka mampu 

memindahkannya kepada jalan penyelesaian yang betul dan menggunakan kaedah atau 

teknik yang efektif. 

 Bila pemahaman terhadap sesuatu masalah telah tercapai, pelajar perlu mula 

untuk mencari jalan penyelesaian (Jonesson, 2004). Masalah yang berbeza memerlukan 

cara yang berlainan untuk mengeneralisasi dan menyatukan cara penyelesaian dengan 

masalah yang berbeza. Lazimnya, pelajar diajar menyelesaikan masalah mengikut cara 

prosedur, “Pertama, buat ini, kemudian buat ini dan seterusnya”. Limitasi ini 

menyebabkan pelajar tidak dapat menstruktur pemahaman konseptual pada masalah 

yang diberi. Ini adalah kerana cara prosedur mungkin boleh menyelesaikan masalah 

yang mudah tetapi bukan masaah yang berbentuk kompleks. 

 

 Oleh itu, untuk memastikan para pelajar lepasan program Matrikulasi Dalam 

Gelombang 2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025, standard program 
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Matrikulasi akan ditingkatkan bagi meningkatkan tahap pengiktirafannya pada 

peringkat antarabangsa. Objektifnya ialah untuk memastikan kelayakan Matrikulasi ini 

diiktiraf oleh institusi awam dan swasta, dalam dan luar Negara. Maka, untuk 

memastikan para pelajar lepasan matrikulasi dapat bersaing dalam pasaran dalam atau 

luar negara, mereka perlu dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21.  Sehubungan 

dengan itu, aspek penyelesaian masalah amat penting dan perlu diterap dalam jiwa para 

pelajar berkenaan agar mereka boleh menyaing dalam dunia kerjaya kelak. 

 

MODEL PENYELESAIAN MASALAH POLYA 

 

Soalan penyelesaian masalah memerlukan kemahiran pelajar dalam membaca soalan, 

memahami dan mengetahui apa yang diperlukan oleh soalan tersebut serta menjalankan 

proses pengiraan yang melibatkan empat operasi.  Tujuan soalan penyelesaian masalah 

adalah untuk membantu pelajar (Polya, 1957).  Pelajar harus memperoleh banyak 

pengalaman membuat tugasan tanpa bergantung kepada guru.  Tetapi jika membiarkan 

mereka dengan masalah tanpa memberi bantuan atau bantuan yang tidak cukup boleh 

mengakibatkan pelajar berkenaan tiada progress langsung.  Guru perlu membantu tetapi 

jangan terlalu banyak dan terlalu sedikit, maka pelajar akan diajar berunding atau 

berkongsi tugasannya.   

 Polya (1957) memperkenalkan empat langkah Model Polya dalam proses 

penyelesaian masalah dipermudahkan untuk meleraikan maklumat dalam soalan. 

Pengasingan maklumat dalam soalan iaitu melalui pentafsiran atau memahami masalah, 

merancang strategi penyelesaian, melaksanakan perancangan dan menyemak semula 

jawapan yang diperolehi.  Polya menekankan bahawa banyak maklumat dapat 

diperolehi dengan meluangkan masa untuk mereflek dan melihat kembali apa yang telah 

dilakukan, apa yang menyebabkan penemuan jalan penyelesaian dan apa sebab ia tidak 

dapat diselesaikan.   Aktiviti ini akan membantu pelajar membuat ramalan strategi yang 

yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan masalah pada masa hadapan. 

 Langkah pertama ialah memahami masalah.  Pelajar seringkali gagal dalam 

menyelesaikan masalah kerana semata-mata mereka tidak memahami masalah yang 

dihadapinya. Untuk memahami suatu masalah adalah memahami bahasa atau istilah 

yang digunakan dalam masalah tersebut, merumuskan apa yang diketahui, apa yang 

ditanyakan, adakah maklumat yang diperoleh mencukupi, apakah syarat yang harus 

dipenuhi, nyatakan atau tuliskan masalah dalam bentuk yang lebih operasional sehingga 

menemu jalan penyelesaian.  Pelajar yang kerap membuat tugasan penyelesaian 

masalah akan memperoleh kemahiran penyelesaian yang tinggi berbanding dengan 

mereka yang jarang melakukan latihan.  Selain itu, minat dalam menghadapi cabaran 

dan keinginan untuk menyelesaikan masalah merupakan modal utama dalam 

penyelesaian masalah.  

Langkah kedua ialah merancang strategi.  Pemilihan strategi penyelesaian 

masalah bergantung kepada pengalaman menyelesaikan masalah sebelumnya.  Pola 

penyelesaian akan mudah diperoleh jika sering melakukan latihan penyelesaian 
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masalah.  Semasa merancang strategi, perlu meramal kemungkinan keputusan yang 

diperolehi atau mengingat kembali masalah yang serupa yang pernah diselesaikan 

sebelum ini. 

Langkah ketiga ialah melaksanakan strategi.  Melaksanakan strategi yang dipilih 

dan menyelesaikan masalah yang diberi.  Menyemak setiap langkah yang diambil 

dengan teliti dan memastikan langkah-langkah yang diambil adalah tepat.\ 

Langkah terakhir ialah menyemak semula.  Melihat kembali dan mengkaji 

semula langkah-langkah penyelesaian yang diperolehi, sama ada hasilnya benar, adakah 

terdapat strategi lain yang lebih efektif, adakah strategi ini dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang sama atau adakah strategi dapat membuat generalisasi.  

Langkah ini bertujuan untuk memberi keyakinkan dan memantapkan pengalaman untuk 

memcuba masalah yang akan datang.  

Justeru itu, kajian ini mengaplikasikan model penyelesaian masalah Polya 

kepada para pelajar  dalam topik pengaturcaraan komputer bagi subjek Sains Komputer.  

Model ini dipilih kerana kebanyakan masalah pengaturcaraan komputer memerlukan 

kemahiran matematik.  Tambahan pula, kemahiran penyelesaian masalah amat penting 

dan harus dikuasai oleh para pelajar dalam proses menganalisis dan menyelesai masalah 

pengaturcaraan komputer sebelum memindahkan masalah berkenaan kepada program 

komputer. 

   

PERNYATAAN MASALAH 

 

Penyelesaian masalah pengaturcaraan ialah suatu aspek meresap dan pengulangan, ia 

memerlukan kebolehan untuk mengintegrasi dan mengaplikasi konsep asas, kemahiran 

kognitif dan gaya pemikiran.  Stone (2007) sedar bahawa dunia kerjaya memerlukan 

'pekerja-pekerja berpengetahuan' (contohnya, manusia yang berkebolehan 

menyelesaikan masalah, menganalisa pengetahuan dan menggunakan teknologi secara 

efektif) di mana ia adalah berbeza mengikut tempatan, kebolehan pelajar dan persepsi 

pelajar terhadap kebolehan teknologi maklumat mereka.  Caroll (1990) mengatakan 

membelajar sesuatu yang baru secara amnya adalah sukar dan membantu seseorang 

untuk belajar amatlah sukar.  Membelajari pengaturcaraan komputer merupakan satu 

contoh yang baik.  

Pengaturcaraan Komputer merupakan satu topik yang terkandung dalam mata 

pelajaran Sains Komputer.  Mata pelajaran Sains Komputer merupakan mata pelajaran 

teras yang perlu di ambil oleh semua pelajar Kolej Matrikulasi bagi jurusan sains hayat 

(biologi) dan sains fizikal.  Mata pelajaran ini diajar di dalam tiga bentuk pengajaran 

iaitu kuliah, amali dan tutoran.  Pengajaran dan pembelajarannya mengambil masa 

selama enam jam seminggu.  Ianya dibahagikan kepada dua jam kuliah, dua jam amali 

dan dua jam tutoran.   Dengan pelbagai pendekatan penyampaian ini, diharapkan para 

pelajar dapat menguasai topik pengaturcaraan komputer pada akhir sesi pelajaran 

khasnya strategi penyelesaian masalah. 

Elemen penyelesaian masalah merupakan elemen yang amat penting dalam 

kurikulum pengaturcaraan komputer kerana pengaturcaraan komputer merupakan satu 

kaedah penyelesaian masalah (Linn 1985).  Maka, satu kajian dijalankan untuk 

mengenalpasti pengaplikasian  model penyelesaian masalah Polya dapat membantu dan 
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meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah  dalam kalangan pelajar matrikulasi.  

Model Penyelesaian Masalah Polya diperkenalkan kerana kebanyakan masalah 

pengaturcaraan komputer memerlukan kemahiran matematik dan model ini telah 

digunakan secara meluas dalam bidang matematik.  Model ini juga amat sesuai 

diaplikasi untuk menyelesaikan masalah berbentuk ayat.  Maka pengkaji berpendapat 

model ini sesuai diperkenalkan kepada pelajar yang baru diperkenalkan dengan topik 

pengaturcaraan komputer.  Pelajar perlu memahami kenyataan masalah, mengenalpasti 

kehendak masalah, menyatakan output yang dikehendaki, mengenalpasti input dan 

menyatakan operasi ke atas input, seterusnya memindahkan ke dalam bentuk analisis 

Input Proses Output (IPO).    

 

 

OBJEKTIF KAJIAN 

 

Secara khususnya, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti sama ada penggunaan 

model penyelesaian masalah dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah 

pengaturcaraan. 

 

PERSOALAN  KAJIAN 

 

Kajian ini dijalankan untuk menjelaskan persoalan “Apakah penggunaan model 

penyelesaian masalah dapat meningkatkan kemahiran  penyelesaian masalah 

pelajar?” 

 

METODOLOGI KAJIAN 

 

Satu kajian analisis keperluan telah dilaksanakan ke atas pelajar matrikulasi yang 

mengambil subjek Sains Komputer.  Dapatan kajian berkenaan menunjukkan proses 

pemikiran pelajar dalam menyelesaikan masalah pengaturcaraan adalah sederhana pada 

peringkat sebelum, semasa dan selepas menyelesaikan  masalah.  Hanya terdapat 44.3% 

yang memikirkan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah.   

 Keputusan kajian analisis keperluan juga mendapati bahawa pelajar kurang 

kemahiran membuat keputusan, mereflek dan melihat kembali hasil atau langkah 

penyelesaian yang telah digunakan.  Jelaslah para pelajar tidak mempunyai kemahiran 

penyelesaian masalah yang sistematik.  Dengan itu, kajian ini dilaksanakan dengan 

pengaplikasian Model Penyelesaian Masalah Polya dalam proses penyelesaian masalah 

pengaturcaraan komputer. 

 Subjek Sains Komputer wajib diambil oleh semua pelajar Modul Dua dan 

Modul Tiga aliran Sains.  Subjek ini disampaikan dengan menggunakan kaedah kuliah 

(2 jam), tutorial (2 jam) dan amali (2 jam).  Topik Pengaturcaraan Komputer pula diajar 

selama 12 minggu.  Langkah-langkah penyelesaian masalah Model Polya diperkenalkan 

dalam kuliah topik Pengaturcaraan Komputer, manakala pengaplikasiannya 

dilaksanakan semasa sesi tutorial dan amali.    Sampel kajian merupakan sampel 

bertujuan iaitu terdiri daripada pelajar-pelajar  Program Satu Tahun aliran Sains yang 

mengambil subjek Sains Komputer.  Instrumen kajian yang digunakan ialah 
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pemerhatian dan hasil tugasan para pelajar.   Data dikumpul semasa proses pengajaran 

dan pembelajaran dijalankan. 

 

DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 

 

Memandangkan subjek Sains Komputer merupakan subjek baru bagi pelajar 

matrikulasi, maka  dijangkakan mereka tidak berkemahiran spesifik termasuklah 

kemahiran penyelesaian masalah.  Tambahan pula, para pelajar ini tiada pengetahuan 

atau pengalaman tentang pengaturcaraan komputer.       

Model Penyelesaian Masalah Polya diperkenalkan kepada pelajar pada peringkat awal 

proses penyelesaian masalah.  Para pelajar diminta untuk mengaplikasikan model 

tersebut dalam proses penyelesaian masalah.  Pelajar menjawab soalan yang diberi 

dalam buku tutorial dan perbincangan dibuat ke atas jawapan yang diperolehi bersama-

sama dengan pensyarah.  

 Sesi pemerhatian dilaksanakan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran 

Pengaturcaraan Komputer iaitu sesi tutorial dan sesi amali selama 12 minggu (48 jam).  

Pada permulaan topik pengaturcaraan komputer, kebanyakan pelajar tidak tahu 

kehendak soalan, data-data yang diperlukan serta tidak dapat membayangkan ouput 

apatah lagi inputnya.  Mereka juga enggan membaca kenyataan masalah dengan teliti 

sebab kebiasaannya kenyataan masalah yang diberi agak panjang dan memerlukan masa 

serta keteilitian untuk membaca dan memahaminya.  Pelajar-pelajar ini juga tidak dapat 

menyatakan masalah dengan perkataan sendiri.   

 Selain daripada itu, jumlah waktu yang singkat iaitu 4 jam seminggu (sesi 

tutorial dan amali) selama 12 minggu adalah amat sukar untuk pelajar yang baru 

mengenali topik pengaturcaraan komputer memahami soalan penyelesaian masalah dan 

ini boleh memungkinkan mereka hilang minat terhadap subjek Sains Komputer apatah 

lagi untuk meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah.    Maka, dengan model 

penyelesaian masalah yang diperkenalkan telah berjaya memberi satu gambaran dan 

kesediaan kepada pelajar.  Pelajar boleh menganalisis pernyataan masalah secara 

sistematik.  Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan pengaplikasian model 

penyelesaian masalah Polya ini dapat membantu para pelajar menyelesaikan masalah 

dengan lebih sistematik.  Sehubungan dengan itu, kemahiran pelajar dalam 

menyelesaikan masalah turut meningkat.   

 Langkah pertama Model Penyelesaian Masalah Polya amatlah penting kerana 

pelajar perlu  memahami masalah yang diberi sebelum menyatakan langkah-langkah 

penyelesaiannya.  Setelah pelajar mengaplikasikan model ini, para pelajar memulakan 

langkah pertama dengan jayanya.  Iaitu, pelajar dapat memahami dan mengenalpasti 

kata kunci pernyataan masalah yang diperoleh dan menyatakan semula pernyataan 

masalah tersebut dengan perkataan sendiri.  Untuk memahami suatu masalah adalah 

memahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam masalah tersebut (Polya, 1957).  

Seterusnya, pengkaji mendapati kebanyakkan pelajar berjaya menyatakan apa yang 

perlu dicari dan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah berkenaan 

iaitu input dan output bagi program yang perlu dibangunkan. 
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 Setelah berjaya memperoleh dan menyenaraikan maklumat-maklumat yang 

diperlukan untuk jalan penyelesaian, langkah seterusnya ialah merancang strategi 

penyelesaian.  Pelajar perlu merancang strategi dan melakukan proses ke atas input-

input yang telah dikenalpasti bagi menghasilkan output yang dikehendaki.  Dengan 

adanya panduan model ini, berjaya tahu yang perlu dilakukan.  Antara langkah-langkah 

yang dibuat oleh pelajar ialah meramal kemungkinan keputusan yang diperolehi atau 

mengingat kembali masalah yang serupa yang pernah diselesaikan sebelum ini (Polya, 

1957).  Memandangkan kebanyakan soalan toturial merupakan masalah matematik, 

pelajar diberi bimbingan dan panduan untuk mengaitkan masalah matematik yang 

pernah diselesaikan sebelum ini dengan program yang perlu dibina.  Setelah itu,  

kebanyakan pelajar mampu dan berjaya memperoleh jalan penyelesaian dengan 

menyatakan operasi-operasi yang perlu dilakukan ke atas data-data atau input-input 

yang diperolehi.  Terdapat juga pelajar iaitu antara lima hingga tujuh orang pelajar 

dalam satu kelas tutorial yang kurang berjaya menyenarai beberapa strategi 

penyelesaian. 

 Langkah yang seterusnya ialah melaksanakan strategi yang dipilih dan 

menyelesaikan masalah yang diberi.  Menyemak setiap langkah yang diambil dengan 

teliti dan memastikan langkah-langkah yang diambil adalah tepat.  Dalam langkah ini, 

pelajar perlu menguji strategi yang dipilih dengan memasukkan nilai pada input dan 

melihat sama ada output yang diperolehi betul atau tidak.  Pengkaji mendapati para 

pelajar berasa seronok bila mereka memperolehi jawapan yang betul setelah melaksana 

strategi yang dipilih.  Hal ini amat penting kerana ia memberi semangat kepada pelajar 

lain yang masih tercari-cari strategi yang sesuai.  Hasil kajian Kimmel et al. (2003) turut 

melaporkan pelajar yang tidak mempunyai daya pemikiran yang baik memerlukan masa 

yang lebih untuk menemui jalan penyelesaian.   

 Namun demikian, terdapat juga pelajar yang kurang yakin dengan strategi atau 

langkah-langkah penyelesaian yang dibina, tambahan lagi bila didapati strategi 

berkenaan tidak mendapat output yang betul.  Jika tiada tekanan, masalah menjadi suatu 

latihan atau lazimnya para pelajar tiada kehendak untuk menyerang masalah secara 

serius (Bloom and Border, 1950; Mcleod, 1985).  Maka diharap para pelajar yang 

kurang berjaya mempunyai kehendak mencuba dan seterusnya menjaya seorang 

penyelesai masalah yang berjaya agar dapat merempuh dunia abad ke-21. 

 Langkah keempat yang juga merupakan langkah yang amat penting iaitu melihat 

kembali dan mengkaji semula langkah-langkah penyelesaian yang diperolehi, sama ada 

hasilnya benar, adakah terdapat strategi lain yang lebih efektif, adakah strategi ini dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah yand lain (Polya, 1957).  Menurut analisis 

keperluan yang diperolehi sebelum ini, didapati para pelajar tidak mengkaji semula 

langkah-langkah penyelesaian.  Dengan adanya model ini, pelajar cuba melihat kembali 

proses-proses yang telah dilaksanakan, dan didapati kebanyakan pelajar dapat 

mengingat semula langkah-langkah penyelesaian bagi masalah-masalah yang lalu serta 

mengaplikasikannya pada masalah yang baru.  Ini menunjukkan bahawa para pelajar 

berjaya, berkemahiran dan yakin menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang lama 

untuk masalah yang baru. 

 Tugasan mereka turut dinilai dan dianalisis sepanjang sesi pengajaran dan 

pembelajaran topik pengaturcaraan komputer dilaksanakan iaitu selama 12 minggu.  
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Selain daripada soalan-soalan dalam buku tutorial, pelajar juga diberi soalan tambahan 

yang hampir sama dengan pernyataan masalah yang dibuat sebelum ini.  Pada awal 

pengenalan model, terdapat pelajar yang cuba menyelesaikan masalah sebelum mereka 

memahami pernyataan masalah yang diberi dengan sepenuhnya.  Keadaan ini berubah 

bila mereka cuba mengikut langkah-langkah penyelesaian masalah Polya dan pengkaji 

dapat memperlihatkan peningkatan para pelajar dalam menyelesaikan masalah. 

 Akhir sesi semester, kebanyakan pelajar dapat memindahkan pernyataan 

masalah dengan perkataan sendiri.  Mengenalpasti output yang dikehendaki dengan 

jelas, menyenaraikan syarat-syarat dan mengenalpasti input yang diperlukan untuk 

menghasilkan output yang dikehendaki.  Walau bagaimanapun, terdapat juga pelajar 

yang tidak dapat menguasai teknik penyelesaian masalah dengan baik walaupun model 

penyelesaian masalah diperkenalkan.  Ini mungkin disebabkan oleh peruntukan masa 

yang singkat iaitu 12 minggu dan hanya 2 jam seminggu untuk sesi amali, di mana sesi 

amali merupakan sesi yang paling sesuai untuk pelajar mengaplikasikan model 

penyelesaian masalah dalam tugasan mereka.    Ini disokong dengan kajian VanLengen 

dan Maddux (1990) yang bertajuk Does instruction in Computer Programming improve 

problem solving ability?  turut menyatakan masa merupakan salah satu faktor untuk 

seseorang pelajar menguasai kemahiran ini.   

 

CADANGAN DAN IMPLIKASI KAJIAN 

  

Dapatan kajian menunjukkan kebanyakan pelajar memperoleh peningkatan kemahiran 

penyelesaian masalah dan dapat menyelesaian masalah dengan lebih sistematik.  Ia juga 

menyatakan beberapa faktor yang perlu diberi perhatian untuk kajian masa depan.  Bagi 

meningkatkan pengajaran dan pembelajaran penyelesaian masalah bagi topik 

Pengaturcaraan Komputer, satu pendekatan pengajaran berpandu dengan tugasan yang 

disediakan dari senang ke susah mungkin dapat membantu dan menghasilkan para 

pelajar yang berkebolehan tinggi dalam menyelesaikan masalah. 

 Selain daripada itu, pengajaran dan pembelajaran kemahiran penyelesaian 

masalah bagi topik pengaturcaraan komputer mungkin lebih berkesan dengan 

pengunaan kaedah pengajaran dan jumlah waktu yang lebih panjang.  Peruntukan masa 

yang lebih diperlukan untuk usaha penyelesaian masalah pengaturcaraan agar 

pengetahuan komputer dan kemahiran vokasional dapat ditanam dalam diri pelajar.  

Kelas amali juga amat penting dalam membina interaksi dua hala antara pengajar dan 

pelajar, di mana ia menggalakkan bentuk interaksi berkenaan. 

 Kajian yang dijalankan ini diharapkan akan dapat memberi manfaat kepada 

pemahaman pelajar dalam menyelesaikan masalah pengaturcaraan komputer.  Kajian ini 

memberikan gambaran sebenar terhadap kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dalam 

menyelesaikan masalah pengaturcaraan komputer.  Penggunaan Model Polya di dalam 

penyelesaian masalah pengaturcaraan komputer yang dibincangkan dalam kajian ini 

memberi maklumat yang berguna bagi membantu pensyarah Sains Komputer 

menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang terbaik, khususnya 

menyelesaikan masalah pengaturcaraan komputer.  Oleh itu, diharap kajian ini dapat 

membantu pelajar supaya lebih berkeyakinan dan lebih sistematik dalam proses 

pembelajaran dan menjawab soalan penyelesaian masalah.  Hasil kajian ini juga 
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diharapkan akan menjadi salah satu bahan rujukan untuk penyelidik lain yang berminat 

untuk membuat kajian lanjutan. 

 

KESIMPULAN 

 

Walaupun dapatan kajian tidak menunjukkan semua pelajar dapat meningkatan 

kebolehan menyelesaikan masalah, maka pada masa akan datang pengkaji perlu 

meningkatkan kekuatan intervensi, mengambil kira masa yang ada dan menggunakan 

pendekatan penemuan inkuiri bagi memperoleh keputusan yang baik.  Pengkaji 

mencadangkan agar suatu strategi yang lebih efektif perlu dilaksanakan oleh para 

pensyarah untuk memastikan para pelajar mampu menguasai kemahiran penyelesaian 

masalah dalam masa yang diperuntukkan.  Keadaan ini diharapkan mampu melahirkan 

para pelajar lulusan matrikulasi yang berketrampilan dan berkemahiran seperti yang 

dikehendaki dan mampu bersaing dalam dunia abad ke-21.  

 

RUJUKAN 

 

Carroll, J. M. (1990) The Nurnberg Funnel: Designing Minimalist Instruction for 

Practical Computer Skill. Cambridge: MIT Press.  

Gray, J. Boyle & Smith (1998). Proceedings from ItiCSE ’98: Integrating Technology 

into Computer Science Education, pp. 94-97, New York: ACM Press 

Henderson, P. B. (1986). Proceedings of the 17th SIGCSE ’86: Technical symposium 

on Computer Science Education, pp. 257-263, New York: ACM Press. 

Kementerian Pendidikan Malaysia (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 

2013-2025. 

Kimmel, S.J., Kimmel, H.S. & Deek, F.P. (2003) The common skills of problem 

solving: from program development to engineering design.  International Journal 

of Engineering Education. Vol. 19(6), pp. 810-917. 

Krulick, S. & Rudnick, J.A. (1994). Reflect... for better problem solving and reasoning.  

Arithmatic Teacher. 41(6), 334-338. 

Krulick, S. & Rudnick, J.A. (1996). The new sourcebook for teaching reasoning and 

problem solving in junior and senior high school. Massachusetts: Allyn & 

Bacon. 

Malaysia (2010). Rancangan Malaysia ke sepuluh 2011 – 2015. 

Paul, R. & Elder, L. (2006). Critical Thinking: tools for taking charge of your learning 

and your life. Columbus: Pearson Prentice Hall. 

Polya, G. (1957). How to solve it: a new aspect of mathematical method.  Princeton: 

Princeton University Press. 

Pusat Perkembangan Kurikulum (2002). Kemahiran berfikir dalam pengajaran dan 

pembelajaran.  Kementerian Pendidikan Malaysia. 

Riley, D. (1981). Proceedings from Technical Symposium on Computer Science 

Education ’81: Proceedings of the twelfth SIGCSE Technical Symposium on 

Computer Science Education, pp. 244-251, New York: ACM Press. 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                                678 
 

Rudder, C.A. (2006). Problem solving : case studies investigating the strategies used by 

secondary American and Singaporean students. Tesis Doktor Falsafah: The 

Florida State University. 

Snyder, L. (2000).  "Computer Scientist Says all Students Should Learn to Think

 'Algorithmically'."  The Chronicle of Higher Education, May, p.A49. 

Stone, J. A. & Madigan, E. (2007). "Inconsistencies and Disconnects."  

Communications of the ACM. April. pp.76-79. 
VanLengen, C & Maddux, C. (1990) Does instruction in computer programming improve 

problem  solving ability. Journal of IS Education, Vol.2(2). 

Vasconcelos, J. (2008).  Development of a web-based surveying instrument to identify problem-

solving abilities related to effective instruction in computer programming.  Tesis Doktor 

Falsafah: The Johns Hopkins University.  

Tommarello, J.D. & Deek, F. P. (2002) Collaborative Software Development: A Discussion of 

 Problem Solving Models and Groupware Technologies. Proceedings of the 35
th
 

Hawaii  International Conference on System Sciences. 
 

 

_____0000_____ 

  

 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                                679 
 

57 

PENGEMBANGAN KOMIK  SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN IPA 
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

 
(DEVELOPING OF COMICS AS A MEDIUM OF SCIENCE LEARNING  IN JUNIOR HIGH 

SCHOOL) 

 

 
Darmadi*, Wan Syafii, Ferlita Evelyn WS, dan Muflikhotur R

 

*email: <darmadiahmad74@gmail.com>, phone: +6281365517476 

Program Studi Pendidikan Biologi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru 

 

 

Abstract 

Research has conducted to purpose designing, developing, dan producing the comics as 

a medium of science learning in junior high school. Design, development, and produced 

of comics has done by using a modified model of ADDIE. To determine the feasibility 

and usefull of products, validation and limited testing has performed. Validation is 

done by experts to assess aspects of simplicity, emphasis, balance, alignment, and 

design of the comic. Limited testing conducted on students grade VII and VIII SMPN 1 

Pekanbaru. The results of the validation by 5 experts claim that comics produced valid 

for use (mean score 3.13). Likewise with limited trial against the students of SMPN 1 

Pekanbaru, the student stated comics produced excellent for use in the learning process 

(score 95.42). Based on the results of validation and limited testing, the comics that 

have been produced can be an alternative as a medium of learning in junior high 

school. 

Keywords: Comics, Medium of Science Learning, Innovation Learning 

 

Abstrak 
 

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk merancang, mengembangkan dan 

menghasilkan media komik sebagai media pembelajaran IPA di tingkat SMP. Tahap 

perancangan, pengembangan, hingga komik dihasilkan dilakukan dengan 

menggunakan model ADDIE yang dimodifikasi. Untuk mengetahui tingkat kelayakan 

dan keterpakaian produk komik yang dihasilkan, dilakukan validasi dan uji coba 

terbatas. Validasi dilakukan oleh pakar untuk menilai aspek kesederhanaan, 

penekanan, keseimbangan, keterpaduan, dan desain komik. Uji Coba Terbatas 

dilakukan terhadap siswa kelas VII dan VIII SMPN 1 Pekanbaru. Rerata hasil validasi 

oleh 5 orang pakar menyatakan bahwa komik yang dihasilkan valid untuk digunakan 

(rerata skor 3,13). Demikian halnya dengan uji coba terbatas terhadap siswa SMPN 1 

Pekanbaru, rerata siswa menyatakan komik yang dihasilkan sangat baik untuk 

digunakan dalam proses pembelajaran (skor 95,42). Berdasarkan hasil validasi dan uji 

coba terbatas yang telah dilakukan, maka komik yang telah dihasilkan dapat menjadi 

alternatif sebagai media pembelajaran di tingkat SMP. 

 

Kata Kunci : Komik, Media Pembelajaran IPA, Inovasi Pembelajaran 
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PENDAHULUAN 

  

Ilmu Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang mengkaji tentang berbagai gejala alam 

yang ada di lingkungan sekitar. Kajian dimaksud melingkupi aspek yang sangat luas, 

mulai dari objek dan fenomena yang terlihat dengan jelas hingga objek dan fenomena 

yang tidak dapat dilihat dengan mata. Walaupun bidang kajian IPA termasuk salah satu 

yang dianggap paling berpengaruh dalam pengembangan sains dan teknologi saat ini, 

namun banyak siswa di sekolah tingkat menengah yang menganggap bidang ilmu ini 

sulit dipelajari. Sulit dan membosankan menjadi alasan yang umum dikemukan siswa 

dalam mempelajari sains IPA. Surya (2008) dalam laporan hasil penelitian tentang cara 

pandang siswa terhadap IPA menyatakan bahwa siswa umumnya berpendapat IPA 

adalah ilmu untuk orang pintar.  

 Menurut BSNP (2006), pembelajaran IPA merupakan proses pembelajaran yang 

mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif untuk 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar. Untuk itu, dalam 

pembelajaran IPA siswa dituntut untuk memiliki sikap aktif, kreatif, dan inovatif 

sehingga berdampak pada hasil belajar dan prestasi belajar siswa. Sikap aktif, kreatif 

dan inovatif dari siswa tidak mudah ditumbuhkan. Guru sebagai pendidik berperan aktif 

untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan serta membuat siswa lebih aktif 

dan termotivasi dalam belajar. Belajar aktif dengan diawali banyak membaca 

diharapkan akan membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi 

pelajaran. Pengembangan inovasi dalam pembelajaran menjadi penting diperhatikan 

untuk mencapai tujuan dalam pembelajan IPA. Salah satu bentuk inovasi adalah dengan 

menyediakan media pembelajaran yang dapat digunakan siswa dalam proses 

pembelajaran. Media pembelajaran haruslah yang menarik minat siswa untuk 

menggunakannya. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan tingkat usia 

perkembangan siswa dengan media yang digunakan.  

Laporan survei UNESCO pada tahun 2011 menyatakan bahwa minat baca 

masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah. Indeks membaca masyarakat Indonesia 

hanya 0,001 (dari 1000 penduduk hanya 1 orang yang memiliki minat baca tinggi). 

Berdasarkan penilaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2012 menunjukkan 

bahwa Indonesia menduduki peringkat 124 dari 187 negara mengenai tingkat minat 

baca penduduknya. Oleh karena itu, sekolah-sekolah di Indonesia perlu melakukan 

inovasi pembelajaran terutama dalam upaya meningkatkan minat baca. 

 Penggunaan media pembelajaran berupa komik dapat menjadi alternatif dalam 

pembelajaran IPA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), komik adalah cerita 

bergambar (dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku) yang umumnya mudah 

dicerna dan lucu. Menurut Dwi Nanto (2009), anak-anak lebih suka membaca komik 

daripada membaca buku pelajaran. Alasan pertama adalah bahwa tidak terdapat evaluasi 

dalam komik. Kedua adalah bahwa komik kaya akan ilustrasi yang bisa mencapai 90% 

dari total isi komik dan ilustrasi ini tentunya mengajak alam imajinasi anak dan mereka 

menyukai ini. Ketiga adalah bahwa komik memberi tantangan agar pembacanya tidak 

berhenti pada satu halaman saja melainkan hingga tamat satu buku bahkan satu cerita 

besar yang bisa berisi puluhan buku. Keempat adalah bahwa komik menawarkan 

banyak genre yang tidak seperti buku pelajaran. Komik menurut Raab (2005) adalah 
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media atau format yang memuat tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang berguna untuk 

menjelaskan garis cerita atau kandungan cerita yang dimaksud oleh penulis. Pada 

umumnya berisi panel-panel kotak bergambar untuk menjelaskan cerita di dalamnya. 

 Komik yang merupakan salah satu bentuk media visual yang dapat digunakan 

sebagai media mengasyikkan sekaligus mendidik. Komik dapat dirancang sebagai 

media pembelajaran mandiri sehingga siswa dapat menemukan konsep tanpa bantuan 

guru. Komik juga dapat membantu peserta didik memahami dan memberikan motivasi 

untuk meningkatkan prestasi belajar sehingga pembelajaran yang awalnya 

membosankan menjadi menyenangkan. Asnawir dalam Zulkifli (2010) menyatakan 

bahwa jika ditinjau dari tingkat pendidikan, maka pembaca komik yang berpendidikan 

tingkat sekolah dasar sekitar 19,1%, sekolah lanjutan sekitar 43,7% dan tingkat 

perguruan tinggi sekitar 37,2%. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan komik sebagai media pembelajaran IPA untuk siswa tingkat Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Pengembangan komik dilakukan di kampus Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang dilanjutkan dengan uji coba terbatas terhadap 

siswa kelas VII dan VIII SMPN 1 Pekanbaru, mulai bulan April sampai Desember 

2015. 

Proses pengembangan komik dilakukan dengan menggunakan model ADDIE 

(Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation) yang dimodifikasi, yaitu 

hanya menggunakan 3 tahap awal (analisis, perancangan, dan pengembangan). 

Selanjutnya tahap pengembangan dimodifikasi dengan melakukan uji coba terbatas. 

Komik dalam penelitian ini dibuat dengan menggunakan perangkat teknologi berbasis 

komputer dan software aplikasi Adobe
®
 Photoshop

®
 dan BitsStrips. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa perangkat validasi produk 

komik dan angket uji coba terbatas terhadap siswa SMP. Lembar validasi digunakan 

sebagai panduan bagi 7 pakar untuk menilai produk komik yang dihasilkan, sedangkan 

angket uji coba terbatas digunakan sebagai panduan bagi siswa SMP untuk menilai hasil 

penerapan komik dalam proses pembelajaran.  

Validasi terhadap produk komik menggunakan skala Linkert 1-4, dengan hasil 

validasi kemudian dikategorikan seperti Tabel 1. Komik yang dikembangkan dianggap 

layak dan siap digunakan apabila hasil penilaian oleh validator masuk dalam kategori 

valid dan sangat valid. 

Tabel 1. Kriteria validitas  

 

Interval rerata skor Kategori validitas 

3,25 ≤ x ≤ 4 Sangat valid 

2,5 ≤ x < 3,25 Valid 

1,75 ≤ x < 2,5 Kurang valid 

1 ≤ x < 1,75 Tidak valid 
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(Sumber : Modifikasi Sugiyono, 2010) 

 

Hasil uji coba terbatas terhadap siswa SMP selanjutnya dinilai tingkat kelayakan 

dan keterpakaian komik. Penilaian siswa terhadap komik digunakan dikategorikan 

seperti pada Tabel 2. Media komik dikatakan siap dan layak pakai apabila hasil 

penilaian yang dilakukan masuk dalam kategori baik dan sangat baik. 

Tabel 4. Kategori hasil angket uji coba terbatas 

 

No Interval rata-rata skor Kategori  

1 85 ≤ x ≤ 100 Sangat baik 

2 75 ≤ x < 85 Baik  

3 65 ≤ x < 75 Cukup baik 

4 < 65 Kurang  

(Sumber : Modifikasi Sugiyono, 2010) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Validasi Komik 

 Azhar Arsyad (2003) menyatakan bahwa dalam mengembangkan media visual, 

perlu diperhatikan 5 aspek agar dapat ditentukan kelayakan dari media tersebut. Hasil 

validasi terhadap 5 aspek untuk kelayakan media visual yang dilakukan oleh pakar 

dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Hasil validasi pakar terhadap produk komik 

 Aspek kesederhanaan merupakan penilaian terhadap komik yang dikembangkan 

berdasarkan kemudahan memahami isi dengan kata dan kalimat yang sederhana, 

kalimat yang tidak terlalu panjang, bahasa yang sesuai dengan perkembangan siswa, 

dan kemudahan siswa dalam pemahaman konsep. Aspek penekanan merupakan 

penilaian terhadap kesesuai struktur materi, contoh yang dekat dengan keseharian siswa, 

dan penekanan pada konsep penting. Aspek keseimbangan merupakan penilaian 
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terhadap kesesuaian taraf berpikir, dan kesuaian porsi gambar pada komik. Aspek 

keterpaduan merupakan penilaian terhadap keterpaduan dalam hal alur cerita komik dan 

pengorganisasian materi. Aspek desain merupakan penilaian terhadap tampilan komik, 

antara lain pewarnaan, gaya tulisan, gaya bahasa, jenis hurup, penokohan komik, dan 

semua hal yang terkait dengan menumbuhkan minat baca siswa terhadap komik. 

Berdasarkan lembar validasi yang diberikan, walaupun ditemukan keberagaman 

penilaian yang diberikan oleh pakar untuk berbagai indikator dalam setiap aspek, tetapi 

secara umum rerata penilaian menunjukkan bahwa komik yang dikembangkan dalam 

kategori valid.  

Dari Gambar 4 terlihat bahwa aspek validasi yang tertinggi diberikan skor oleh 

pakar adalah pada aspek desain dan kesederhanaan, dengan skor berturut-turut 3,22 dan 

3,21. Hal ini menunjukan bahwa desain dan komik yang diberikan berada dalam 

kategori valid. Skor terendah diberikan pada aspek keterpaduan, yaitu 2,92. Walaupun 

skor untuk keterpaduan lebih rendah dibandingkan skor untuk aspek validasi lain, skor 

tersebut tetap termasuk dalam kategori valid. Artinya, seluruh aspek yang divalidasi 

dalam pengembangan sebuah komik telah dinilai valid oleh pakar (validator). Hal ini 

juga menunjukkan bahwa komik yang dikembangkan layak dan siap untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

Uji Coba Terbatas  

Setelah komik yang dikembangkan divalidasi oleh pakar, dan didapat hasil 

bahwa komik layak dan siap untuk digunakan, maka selanjutnya dilakukan uji terbatas 

di dalam kelas. Uji coba terbatas dilakukan terhadap 10 siswa Kelas VII dan VIII 

SMPN 1 Pekanbaru masing-masing kelas terdiri dari 10 siswa. Dari angket yang 

diberikan kepada siswa setelah proses pembelajaran selesai dilakukan menunjukkan 

bahwa rerata siswa menilai bahwa komik yang digunakan masuk dalam kategori sangat 

baik, dengan nilai rerata yang diberikan siswa 95,42. Hal ini menunjukkan untuk 

kelayakan dan keterpakaian komik yang digunakan sudah sangat baik. 

KESIMPULAN 

 Dari pengembangan komik dan uji coba terbatas yang sudah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa komik yang telah dikembangkan layak dan siap dipakai untuk 

proses pembelajaran dengan tingkat kelayakan dan keterpakaian sangat baik. Untuk 

penggunaan komik dalam proses pembelajaran selanjutnya dapat dikembangkan pada 

materi-materi yang dinilai sulit dan dapat dijelaskan dengan media komik. 
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Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterampilan sains guru 

PAUD se-Provinsi Riau berdasarkan taksonomi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, evaluasi dan kemampuan membuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan angket sebagai alat ukur untuk menggali 

kemampuan keterampilan keterampilan sains guru PAUD. Penelitian ini berlokasi di 

12 (dua belas) kabupaten/kota se-Provinsi Riau dengan jumlah sampel penelitian 

sebanyak 274 responden yang mewakili guru PAUD di setiap kabupaten/kota se-

Provinsi Riau. Data yang diperoleh dari angket dianalisa dengan menggunakan rumus 

persentase dan hasilnya adalah sebesar 79,46%. Hal ini berarti secara umum tingkat 

pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau berada pada kategori 

baik. Untuk taksonomi pengetahuan sebesar 90%, artinya pengetahuan guru PAUD se-

Provinsi Riau berada pada kategori sangat baik. Taksonomi pemahaman sebesar 73%, 

artinya pengetahuan guru PAUD se-Provinsi Riau berada pada kategori baik. Aplikasi 

sebesar 59%, artinya pengetahuan guru PAUD se-Provinsi Riau berada pada kategori 

cukup. Analisis sebesar 88%, artinya pengetahuan guru PAUD se-Provinsi Riau 

berada pada kategori sangat baik. Evaluasi sebesar 84%, artinya pengetahuan guru 

PAUD se-Provinsi Riau berada pada kategori sangat baik. Kemampuan membuat 

sebesar 85%, artinya pengetahuan guru PAUD se-Provinsi Riau berada pada kategori 

sangat baik. 

 

Kata kunci: pengetahuan keterampilan sains, taksonomi, pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, evaluasi dan kemampuan membuat. 

 

PENDAHULUAN 

 

Saat yang paling baik bagi seorang anak untuk memperoleh pendidikan yang tepat di 

sebut masa peka (golden age). PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi 

anak agar kelak berfungsi sebagai individu yang baru mengenal dunia, anak belum tahu 

tata krama, sopan santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal tentang dunia. 

Pengalaman-pengalaman yang dijalani anak mungkin akan membentuk pengalaman 

yang akan di bawanya seumur hidupnya, sehingga pada bidang pendidikan anak usia 

dini sangat diperlukannya langkah yang tepat untuk membekali anak sejak dini. Salah 
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satu aspek penting yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran anak TK adalah 

perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak merupakan kemampuan otak anak 

dalam memperoleh informasi. Salah satu pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan kognitif anak adalah pembelajaran sains. Pembelajaran sains memiliki 

peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam 

menghasilkan anak yang berkualitas yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, 

dan logis. 

Tujuan pembelajaran sains di TK adalah melatih anak melakukan eksplorasi 

terhadap berbagai benda di sekitarnya. Di dalam eksplorasinya, anak mengggunakan 

lima inderanya untuk mengenal berbagai gejala alam melalui kegiatan observasi 

(penginderaan) sehingga kemampuan observasinya meningkat seperti melihat, meraba, 

membau, merasakan dan mendengar. Anak akan memperoleh pengetahuan baru dari 

hasil interaksinya dengan berbagai benda yang diobservasinya. Sejalan dengan hal itu, 

Slamet Suyanto (2005) mengemukakan bahwa kegiatan pengenalan sains untuk anak 

TK lebih ditekankan pada proses daripada produk. Proses sains dikenal dengan metode 

ilmiah, yang secara garis besar meliputi: observasi, menemukan masalah, melakukan 

percobaan, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. 

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan intelektual yang dimiliki dan 

digunakan oleh para ilmuwan dalam meneliti fenomena alam. Keterampilan proses 

sains yang digunakan oleh para ilmuwan tersebut dapat dipelajari oleh anak dalam 

bentuk yang lebih sederhana sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sesuai dengan 

kemampuan anak TK, keterampilan proses sains hendaknya dilatih melalui percobaan 

sederhana. Percobaan tersebut melatih anak menghubungkan sebab dan akibat dari 

suatu perlakuan sehingga melatih anak berpikir logis.  

Kegiatan pembelajaran sains dalam pengembangan pembelajaran sains juga 

dilakukan dengan cara bermain untuk menciptakan suasana yang menyenangkan 

sehingga menarik anak untuk terlibat aktif dalam setiap keterampilan proses sains yang 

dipelajarinya. Keterampilan proses sains hendaknya perlu dimiliki anak agar dapat 

mengembangkan pengetahuannya mengenai sains. Melalui keterampilan proses sains 

tersebut memungkinkan anak mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, menurut beberapa orang guru melalui 

metode interviu awal di lapangan, diperoleh informasi tentang keterampilan proses sains 

anak di kelas masih jauh dari harapan. Seperti terlihat dari keterampilan proses sains 

anak mengamati, membandingkan, klasifikasi, mengukur, dan berkomunikasi masih 

rendah. Pada umumnya guru-guru Paud  di Riau juga banyak yang mengeluhkan bahwa 

mereka masih kurang memiliki pemahaman yang baik mengenai definisi keterampilan 

sains pada anak usia dini, bagaimana cara mengajarkan konsep belajar Paud mengenai 

sains pada anak usia dini, dan bagaimana rencana kerja harian yang baik dalam 

membuat pembelajaran sains menjadi menarik dan bermakna bagi anak  didik. 

Sehubungan dengan fenomena yang peneliti amati, maka peneliti mencoba untuk 

meneliti tentang tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau 

berdasarkan taksonomi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi dan 

kemampuan membuat. 

Dari pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah: 
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1. Sejauhmana tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi 

Riau?  

2. Sejauhmana tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi 

Riau berdasarkan taksonomi pengetahuan?  

3. Sejauhmana tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi 

Riau berdasarkan taksonomi pemahaman?  

4. Sejauhmana tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi 

Riau berdasarkan taksonomi aplikasi?  

5. Sejauhmana tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi 

Riau berdasarkan taksonomi analisis?  

6. Sejauhmana tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi 

Riau berdasarkan taksonomi evaluasi?  

7. Sejauhmana tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi 

Riau berdasarkan taksonomi membuat?  

 

Sedangkan tujuan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-

Provinsi Riau. 

2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-

Provinsi Riau berdasarkan taksonomi pengetahuan.  

3. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-

Provinsi Riau berdasarkan taksonomi pemahaman. 

4. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-

Provinsi Riau berdasarkan taksonomi aplikasi.  

5. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-

Provinsi Riau berdasarkan taksonomi analisis. 

6. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-

Provinsi Riau berdasarkan taksonomi evaluasi. 

7. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-

Provinsi Riau berdasarkan taksonomi kemampuan membuat. 

 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini antara lain: 

 

Manfaat Teoritis 

Peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai pengetahuan 

dalam dunia pendidikan yaitu sebagai bahan pengembangan atau ide-ide keterampilan 

proses sains pada anak usia dini. 

 

Manfaat Praktis 

Bagi Guru yang terlibat sebagai subjek penelitian mempunyai implikasi langsung 

terhadap perubahan dan peningkatan kemampuan untuk mengembangkan kemampuan 

sains anak. 

Bagi PRODI PG PAUD Universitas Riau, untuk membantu guru dalam 

mengembangkan kemampuan sains. 
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B. KAJIAN TEORETIS 

 

Pengertian Sains 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sains adalah ilmu yang teratur (sistematik) 

yang dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya, ilmu yang berdasarkan kebenaran atau 

kenyataan semata (fisika, kimia, dan biologi). Menurut Sumanto dalam Sitiatava (2013) 

sains merupakan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai 

pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses penemuan, dan 

memiliki sikap ilmiah. 

Selanjutnya, Conant dalam Nugraha (2008) mendefinisikan sains sebagai suatu 

deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain yang tumbuh 

sebagai hasil serangkaian percobaan dan pengamatan serta dapat diamati dan diuji coba 

lebih lanjut. Yulianti (2010) mengartikan sebagai produk, sains adalah sebatang tubuh 

pengetahuan yang terorganisir dengan baik mengenal dunia fisik alami yang mencakup 

menelusuri, mengamati, dan melakukan percobaan. Chiapetta dalam Prasetyo (2013) 

mengutarakan bahwa hakikat sains adalah sebagai a way of thinking (cara berfikir), a 

way of investigating (cara penyelidikan) dan a body of knowledge (sekumpulan 

pengetahuan).  

Menurut Bambang Sumintono (2010) terdapat 3 fokus utama pembelajaran sains 

disekolah, yaitu dapat bentuk (1) produk dari sains, yaitu pemberian berbagai 

pengetahuan ilmiah yang dianggap penting untuk diketahui anak (hard skills); (2) sains 

sebagai proses, yang berkonstrasi pada sains sebagai metode pemecahan masalah untuk 

mengembangkan keahlian anak dalam memecahkan masalah (hard skills dan soft 

skills);(3) pendekatan sikap dan nilai ilmiah serta kelahiran insaniah (soft skills) 

Wonorahajo (2012) mengatakan sains merupakan sekumpulan pengetahuan yang 

diperoleh melalui metode tertentu. Sedangkan Fisher dalam Nugraha (2008) 

mengartikan sains sebagai suatu kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan 

menggunakan metode-metode yang berdasarkan pada pengematan dengan penuh 

ketelitian. 

Suyanto  (2005) menjelaskan pengenalan konsep sains untuk anak usia dini 

dilakukan untuk menghubungkan kemampuan berikut: 

 

1. Eksplorasi dan infestasi yaitu kegiatan untuk menyelidiki objek dan fenomena 

yang ada. 

2. Mengembangkan keterampilan proses sains dasar. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu. 

4. Memahami pengetahuan tentang berbagai benda baik air, struktur maupun 

fungsinya. 

 

Sedangkan menurut Nugraha (2008) tujuan dari pengembangan sains berdasarkan 

dimensi sains dengan produk sains sebagai proses, dan sains sebagai sikap, maka 

diharapkan anak: 

1. Memiliki  bekal kemampuan dasar untuk keperluan hidupnya. 
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2. Memiliki keterampilan dalam memperoleh, mengembangkan dan menerapkan 

konsep sains dalam kehidupannya.  

3. Memiliki sikap-sikap ilmiah dan menggunakan pendekatannya dalam 

menyelesaikan masalah hidup yang dihadapinya. 

4. Memiliki kesadaran akan keteraturan alam dan segala keindahan yang ada 

disekitarnya sehingga tumbuh mencintai dan memelihara. 

5. Memiliki tingkat kreativitas dan inovasi yang lebih berarti. 

6. Tumbuh dan berkembang minat untuk studi lanjut pada bidang sains dan bidang 

lainnya. 

 

Pentingnya pengembangan sains bukan hanya pada anak usia dini, tapi juga 

mengarah anak pada masa mendatang agar mempunyai pengetahuan, pemahaman 

tentang alam sekitar, melakukan percobaan, meneliti keterampilan, mengembangkan 

kreativitas, dan inovasi, serta mencintai dan memelihara alam sekitar 

 

Tujuan Pembelajaran Sains pada Anak Usia Dini 

Tujuan pembelajaran sains untuk anak usia dini menurut Abruscato dalam Nugraha 

(2008) adalah mengembangkan anak secara utuh baik pikirannya, hatinya, maupun 

jasmaninya, emosional dan fisik jasmani atau aspek kognitif, efektif, dan psikomotor 

anak, lembaga pendidikan membantu anak untuk mencapai kebutuhan tersebut sesuai 

dengan kondisi lingkungan, ekologi, ekonomi, social budaya dan iptek. 

Tujuan pembelajaran sains bagi anak menurut Suyanto (2005) penerapan 

pembelajaran sains di TK bertujuan untuk melatih anak menggunakan lima indranya 

agar mengenal berbagai gejala benda dan gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melatih, 

meraba, membaui, mengecap, dan mendengarkan. Semakin banyak keterlibatan indra 

dalam belajar, anak semakin memahami apa yang dipelajarinya dengan pengetahuan 

baru sehingga dapat melatih anak menghubungkan sebab akibat dan melatih anak 

berfikir logis. Tujuan dari pembelajaran sains pada anak usia dini Nugraha (2008): 

Membantu pemahaman anak tentang konsep sains dan keterkaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Membantu meletakkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan proses sains 

sehingga pengetahuan tentang alam sekitar dalam diri anak menjadi berkembang. 

Membantu menimbulkan minat pada anak untuk mengenal dan mempelajari 

benda-benda serta kejadian di luar lingkungan. 

Memfasilitasi dan mengembangkan sikap ingin tahu, tekun, terbuka, kritis, 

mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama dan mandiri dalam kehidupan. 

Membantu anak agar mampu menerapkan berbagai konsep sains untuk menjelaskan 

gejala-gejala alam dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan tujuan dari pembelajaran sains 

adalah membantu anak dalam pemahaman konsep sains dan keterkaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari serta menimbulkan minat anak untuk mengenal benda-benda serta 

kejadian di luar lingkungan. 

 

Keterampilan Proses Sains Untuk Anak Usia Dini 
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Melalui keterampilan proses sains ini anak diharapkan dapat mengalami proses 

sebagaimana yang dialami para ilmuan dalan memecahkan misteri-misteri alam dan 

akan menjadi roda penggerak penemuan, pengembangan fakta dan konsep serta 

penumpuhan dan pengembangan sikap, wawasan, dan nilai. Menurut Yuliani (2010) 

sains sebenarnya dapat diperkenalkan kepada anak sejak usia dini. Tentunya dengan 

memperhatikan cara dan bahasa penyampaiannya serta disesuaikan dengan unsur dan 

perkembangan anak. Dari ketiga keterampilan proses diatas, keterampilan proses yang 

tepat untuk anak prasekolah adalah keterampilan proses dasar yaitu keterampilan dasar 

mengamati, membandingkan, mengelompokkan, mengukur, dan berkomunikasi. 

Sedengkan keterampilan proses menengah dan keterampilan proses tinggi dimaksudkan 

untuk tingkatan yang lebih tinggi. 

 

Standar Pendidikan Sains Menurut NAEYC 

Lind (2000) Standar Pendidikan Sains menekankan bahwa sebagai hasil dari 

penyelidikan sains di kelas primer, semua anak harus mulai mengembangkan 

kemampuan yang diperlukan untuk melakukan penemuan ilmiah bahkan lebih maju di 

tahun-tahun selanjutnya. Keterampilan proses sains adalah keterampilan yang 

memungkinkan anak untuk memproses informasi baru melalui pengalaman konkret. 

Anak juga progresif, saling membangun dan menolong dengan satu sama lain. 

Keterampilan yang paling tepat untuk prasekolah dan anak sekolah dasar adalah 

keterampilan dasar mengamati, membandingkan, mengelompokkan, mengukur, dan 

berkomunikasi. 

 

Indikator Keterampilan Proses Sains 

Adapun indikator dari keterampilan Proses sains dalam Permendiknas No 58 Tahun 

2009 yaitu:   

 

Indikatornya yaitu: (a) Mengklasifikasi benda berdasarkan sifat (b) Menunjukkan 

aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik (c) Mengenal sebab-akibat tentang 

lingkungannya (d) Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan (e) 

Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi keterampilan proses sains anak sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 yaitu keterampilan 

dalam klasifikasi, aktivitas eksploratif dan menyelidik, sebab-akibat, Menyusun 

perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, dan pemecahan masalah. 

 

Bentuk Kegiatan Sains Untuk Anak  

Kegiatan sains untuk anak usia 5-6 tahun hendaknya disesuaikan dengan tingkat 

perkembangannya kegiatan sains tersebut antara lain sebagai berikut: 

Hubungan sebab-akibat terlihat secara langsung. Anak usia 5-6 tahun tidak sulit 

menghubungkan sebab-akibat yang tidak terlihat secara langsung karena pikiran mereka 

yang bersifat transduktif. Sains memiliki banyak kegiatan yang akan memudahkan anak 

untuk mengetahui adanya hubungan sebab-akibat secara langsung, salah satunya dengan 

eksperimen kertas diatas gelas. 
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Memungkinkan anak melakukan eksplorasi. Kegiatan sains sebaiknya memungkinkan 

anak untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai benda yang ada di sekitarnya, 

misalnya bermain dengan air, warna, balon, layang-layang, suara, dan bayang-bayang 

yang akan menyenangkan bagi anak. Anak dapat menggunakan panca inderanya untuk 

bereksplorasi atau melakukan penyelidikan. 

Memungkinkan anak mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Kegiatan sains tidak 

cukup dengan memberi tahu anak tentang definisi atau nama-nama objek dengan cerita 

maupun gambar. Tetapi sains untuk anak membutuhkan objek yang nyata agar anak 

dapat berinteraksi secara langsung guna melatih kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan berdasarkan objek tersebut. Sebagai contoh untuk mengenalkan kereta api, 

anak dapat dibawa ke stasiun untuk melihat secara langsung bentuk dari kereta api. 

Memungkinkan anak menjawab persoalan “apa” daripada “mengapa”. Pertanyaan 

“mengapa” merupakan pertanyaan yang sulit dijawab oleh anak karena masih terdapat 

keterbatasan untuk menghubungkan sebab-akibat. Pertanyaan tersebut harus dijawab 

dengan logika sebab-akibat. 

Menggolongkan atau mengklasifikasi merupakan suatu sistematika yang 

digunakan untuk mengatur objek-objek ke dalam sederetan kelompok tertentu. Kegiatan 

yang dapat dilakukan antara lain mencari persamaan suatu objek dalam kelompok dan 

menyusun obejk ke dalam suatu susunan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya sifat 

dan fungsi. 

Memecahkan masalah sederhana memungkinkan anak memecahkan masalah 

sederhana dalam kegiatan uji coba menggunakan bahasa. Kegiatan pengenalan sains 

hendaknya terpadu dengan ilmu lain seperti bahasa, matematika, dan seni. Melalui 

bahasa, anak dapat bertanya dan menceritakan apa yang baru ia lakukan kepada 

temannya. 

 

C. METODE PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. 

 

Definisi Operasional 

 

Keterampilan Proses Sains adalah keterampilan yang dilakukan anak didik 

dalam belajar untuk mencapai tujuan pemebelajaran tertentu yang bertujuan 

untuk melatih anak menggunakan lima indranya agar mengenal berbagai gejala 

benda dan gejala peristiwa agar anak semakin memahami apa yang dipelajarinya 

dengan pengetahuan baru sehingga dapat melatih anak menghubungkan sebab 

akibat dan melatih anak berfikir logis. 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 
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Populasi penelitian adalah seluruh guru PAUD se Provinsi Riau. Pengambilan sampel 

penelitian dengan menggunakan metode kuota. Jumlah 40 orang sampel terpilih untuk 

menjadi sampel mewakili 12 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau. Jumlah 

sampel yang mengembalikan angket penelitian berjumlah 274 orang responden. 

 

Alat Pengumpul Data 

 

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan tes untuk mengukur tingkat pemahaman 

guru PAUD mengenai tujuan pendidikan PAUD berdasarkan taksonomi bloom. 

Validitas dan Reliabilitas 

Sebelumnya instrumen tes telah diuji coba (try out) kepada 38 orang guru pendidikan 

anak usia dini di kota Pekanbaru. Hasilnya instrumen memiliki validitas item yang 

tinggi dan reliabilitas alat tes yang juga tinggi. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data hasil perolehan tes menggunakan rumus persentase: 

P = f/n x 100% 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan dianalisis dengan menggunakan rumus 

persentase diperoleh hasil bahwa tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD 

se-Provinsi Riau berdasarkan taksonomi pengetahuan berada pada kategori sangat baik 

(90%). Artinya bahwa kemampuan guru-guru PAUD dalam menghafal atau mengingat 

kembali atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterimanya melalui proses 

pembelajaran baik saat melalui kuliah, seminar dan pelatihan sudah sangat baik. Tingkat 

pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau berdasarkan taksonomi 

pemahaman berada pada kategori baik (73%). Artinya bahwa kemampuan guru-guru 

Paud dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu 

dengan caranya sendiri tentang pengetahuan sains Paud yang pernah diterimanya suda 

baik. Tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau berdasarkan 

taksonomi aplikasi berada pada kategori  cukup (59%). Artinya bahwa kemampuan 

guru-guru Paud dalam menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai 

masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari pada anak didiknya masih berada pada 

kategori cukup. Tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau 

berdasarkan taksonomi analisis berada pada kategori sangat baik   (88%). Artinya 

bahwa kemampuan guru-guru Paud dalam menjabarkan atau menguraikan suatu konsep 

menjadi bagian-bagian yang lebih rinci lalu kemudian diajarkan kepada anak didiknya 

sudah sangat baik.  

Sedangkan tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau 

berdasarkan taksonomi evaluasi  berada pada kategori  sangat baik   (84%). Artinya 

bahwa kemampuan guru-guru Paud dalam membuat penilaian judgment tentang nilai 

(value) untuk maksud tertentu sudah sangat baik. Tingkat pengetahuan keterampilan 

sains guru PAUD se-Provinsi Riau berdasarkan taksonomi kemampuan membuat 

berada pada kategori sangat baik (85%). Artinya bahwa kemampuan guru-guru Paud 
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dalam menyatukan bagian-bagian secara terintegrasi menjadi suatu bentuk tertentu yang 

semula belum ada berada pada tingkat yang sangat baik. 

 

E. PENUTUP 

 

1. Secara umum tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi 

Riau berada pada kategori baik.  

2. Tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau 

berdasarkan taksonomi pengetahuan berada pada kategori sangat baik.  

3. Tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau 

berdasarkan taksonomi pemahaman berada pada kategori baik.  

4. Tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau 

berdasarkan taksonomi aplikasi berada pada kategori cukup.  

5. Tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau 

berdasarkan taksonomi analisis berada pada kategori sangat baik.  

6. Tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau 

berdasarkan taksonomi evaluasi berada pada kategori sangat baik.  

7. Tingkat pengetahuan keterampilan sains guru PAUD se-Provinsi Riau 

berdasarkan taksonomi kemampuan membuat berada pada kategori sangat baik.  
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Abstract 
This study aims to determine the relationship between self-concept and school leadership 

with the effectiveness of the administrative staff of the school SMP Negeri se-Rokan Hilir 

both partially and simultaneously. Data was collected using a survey method correlation 

approach. The sample in this study were 100 administrative staff members who were 

selected using random sampling techniques. Data were collected using self-developed 

research instruments following Linkert world scale model of the three variables, self-

concept, school leadership and effectiveness. Instrument validity was tested using Pearson 

Product Moment and reliability of the instrument was tested using Cronbach Alpha. Data 

analysis requirements. Partial relationship is determined by using simple correlations and 

relationships simultaneously using multiple correlation.  It was concluded that, from 

the hypothesis testing results obtained correlation coefficient the self-concept with The 

Effectiveness of School of 0.628 and leadership with The Effectiveness of School for 0.601 

included strong category. As for multiple test results obtained value of 0.424, which means 

quite strong. It suggests that either partially or multiple there is a positive relationship 

between self-concept and the leadership of the effectiveness of administrative personnel. 

 

Keywords: self-concept, school leadership and administrative personnel effectiveness 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Pada dasarnya tidak ada manusia yang dapat melakukan sesuatu dengan tepat, terlebih lagi 

tanpa bekal pengetahuan, mengingat kemampuan setiap manusia terbatas.  Banyak 

personel yang sesungguhnya mampu melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, akan 

tetapi karena kurang pengetahuan dan keterampilan, maka hasil pekerjaannya menjadi 

kurang memuaskan dan kurang efisien.  Kurangnya pengetahuan dan keterampilan 

terhadap pekerjaan dapat disebabkan oleh kurangnya  pengalaman, sehingga perlu 

diberikan pengalaman belajar dalam menduduki dan melaksanakan jabatan tertentu, selain 

itu pendidikan dan latihan merupakan usaha untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan personel dalam bekerja. 

 Tidak maksimalnya hasil kerja personel selain diakibatkan kurang pengetahuan dan 

keterampilan, juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar, dalam arti bahwa 

lingkungan organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap 
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efektivitas kerja personel.  Jika dalam organisasi pendidikan seperti sekolah, maka yang 

dimaksud personel disini adalah tenaga pendidik ataupun tenaga administrasi sekolah. 

Sekolah sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang berkaitan satu 

sama lain serta berkontribusi  pada pencapaian tujuan. Komponen-komponen tersebut 

adalah siswa, kurikulum, bahan ajar, guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah 

lainnya, lingkungan, sarana, fasilitas, proses pembelajaran dan hasil atau output. Semua 

komponen tersebut harus berkembang sesuai tuntutan zaman dan perubahan lingkungan 

yang terjadi di sekitarnya. Untuk berkembang tentunya harus ada proses perubahan. 

Pengembangan ini hendaknya bertolak dari hal-hal yang menyebabkan organisasi tersebut 

tidak dapat berfungsi dengan sebaik yang diharapkan. Dalam konsepsi pengembangan 

kelembagaan tercermin adanya upaya untuk memperkenalkan perubahan cara 

mengorganisasikan suatu lembaga, struktur, proses dan sistem lembaga yang bersangkutan 

sehingga lebih dapat memenuhi misinya. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada 

lembaga sekolah harus meliputi seluruh komponen yang ada di  dalamnya 

Pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan efektivitas 

pegawai erat kaitannya dengan kerja seorang tenaga administrasi sekolah. Keberhasilan 

tenaga administrasi sekolah dalam upaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia 

ditentukan oleh kemampuannya membaca situasi yang dihadapi dengan menyesuaikan 

sedemikian rupa agar mampu memenuhi tuntutan situasi tersebut, sehingga mau dan 

mampu bekerja secara optimal ke arah kinerja tinggi. Tenaga administrasi sekolah perlu 

memiliki efektivitas yang tepat dan efktif untuk pencapaian kinerja yang tinggi, dengan 

kinerja tinggi diharapkan dapat meningkatkan pembangunan pendidikan. 

Berdasarkan pengamatan kegiatan sehari-hari tenaga administrasi sekolah terdapat 

fenomena sebagai berikut :  (1) Adanya tenaga administrasi sekolah yang bekerja asal 

bekerja karena kemampuan mereka berkomunikasi terhadap kepala sekolah yang kurang, 

sehingga mereka beranggapan kepala sekolah kurang transparan dalam pengelolaan 

sekolah; (2) Adanya tenaga administrasi sekolah yang terkesan tidak serius dalam bekerja, 

bermalas-malasan dan kurang bekerjasama antara sesama pegawai, sehingga pekerjaan 

yang seharusnya cepat selesai menjadi tidak tepat waktu; (4) Kurangnya prestasi tenaga 

administrasi sekolah yang dilihat dari banyak pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu dan 

banyak pegawai yang sering datang terlambat di sekolah; dan (5) Sebagian besar tenaga 

administrasi merasa kurang puas terhadap pimpinannya, sehingga mereka bekerja tidak 

maksimal 

Konsep diri adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri secara keseluruhan, 

baik fisik, psikis, sosial, maupun moral. Rakhmat (2000) menyatakan bahwa konsep diri 

bukan hanya sekedar gambaran deskriptif saja melainkan juga penilaian seseorang 

terhadap dirinya. Jadi konsep diri meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan 

seseorang tentang dirinya. 

Konsep diri mempunyai komponen yang mencakup antara lain pikiran, perasaan 

dan penilaian.  Komponen tersebut terakumulasi dalam persepsi seseorang mengenai 

kualitas psikologis, fisik dan sosial.  Seorang tenaga administrasi sekolah yang memahami 

akan konsep dirinya, maka idealnya dapat mengantisipasi perilaku yang akan dijalaninya 

Kepala sekolah sebagai manajer pendidikan tentunya memiliki gaya kepemimpinan 

di dalam menjalankan tugas-tugasnya.  Menurut Rensis Likert seperti dikutip Siagian, gaya 

kepemimpinan dapat diketahui dari: kepemimpinan yang dijalankan, kebiasaan yang 
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dilakukan dalam memotivasi, berkomunikasi, berinteraksi, caranya mengambil keputusan, 

menetapkan tujuan dan melakukan kontrol 

Kerjasama merupakan suatu dasar bertindak untuk mencapai suatu tujuan.  Kerja 

sama yang baik di antara karyawan dapat mempertinggi daya guna suatu organisasi.  

Peranan manusia dalam suatu organisasi memang tidak dapat disangsikan lagi.  Hidup 

matinya suatu organisasi sangat tergantung daripada manusia.  Karena itulah sudah 

selayaknya jika manusia mendapat perhatian yang lebih dibandingkan faktor-faktor 

produksi lainnya 

Hal lain yang juga dapat mempengaruhi efektivitas kerja adalah motivasi kerja, 

persepsi tenaga administrasi sekolah terhadap pekerjaan, kebijaksanaan pimpinan, dan 

pengetahuan serta keterampilan kerja tenaga administrasi sekolah.  Dalam suatu organisasi, 

penyelenggaraan komunikasi juga mutlak diperlukan, baik komunikasi antara bawahan 

dengan atasan ataupun komunikasi antara sesama bawahan.  Organisasi yang membuka 

secara lebar komunikasi di antara anggotanya akan menyebabkan organisasi tersebut 

menjadi hidup.  Kegiatan operasional organisasi akan berjalan lebih terarah dan bawahan 

bekerja lebih bersemangat sehingga maksimal. 

Berdasarkan latar belakang ditas, untuk mengungkap faktor-faktor yang 

mempengaruhi Efektivitas kerja. Masalah Efektivitas kerja berkaitan dengan banyak faktor 

yaitu, (1) Konsep diri Tenaga Administrasi sekolah Se-Kabupaten Rokan Hilir Provinsi 

Riau perlu ditingkatkan, (2) persepsi terhadap Kepemimpinan kepala Se-Kabupaten Rokan 

Hilir Provinsi Riau yang belum mampu meningkatkan efekfitias kerja Tenaga Administrasi 

sekolah dan (3) Efektivitas Kerja Tenaga Administrasi sekolah Se-Kabupaten Rokan Hilir 

Provinsi Riau masih rendah. 

Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) Apakah terdapat 

hubungan antara konsep diri dengan efektivitas kerja tenaga administrasi sekolah SMP 

Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau; (2) Apakah terdapat hubungan antara 

kepemimpinan kepala sekolah dengan efektivitas  kerja  tenaga administrasi sekolah  SMP 

Negeri se- Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau; dan (3) Apakah terdapat hubungan antara 

konsep diri dan kepemimpinan kepala sekolah secara bersama-sama dengan efektivitas 

kerja tenaga administrasi sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 

keterkaitan antara variabel bebas yaitu; konsep diri (X1) dan kepemimpinan kepala sekolah 

(X2) dengan variabel terikat yaitu efektivitas kerja (Y) pada tenaga administrasi sekolah 

SMP Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, baik secara sendiri-sendiri maupun 

secara bersama-sama. 

 

B. TINJAUAN TEORETIS 

 

1. Konsep Diri 

 

Konsep diri adalah semua perasaan, kepercayaan dan nilai yangdiketahui individu tentang 

dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri 

mencakup semua aspek-aspek untuk menjadi individu, dan pengalaman seseorang yang 

dirasakan sebagai suatu kesadaran (meskipun tidak selalu akurat) oleh individu. Begitu 

orang membentuk konsep dirinya, ia menemukan perubahaan, dan pembelajaran yang 
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cukup signifikan kesulitannya, dimana pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep 

diri, biasanya ditolak ataupun diterima dalam bentuk terdistorsi. 

Konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri pribadi, persepsi tentang 

diri yang  bersifat sosial, psikologis dan fisis, hasil penilaian seseorang terhadap dirinya 

yang merupakan proses internal dan eksterrnal berupa  yang penilaian dan  respons orang 

lain terhadap diri dan penampilan sesorang yang berkembang sesuai dengan tingkat 

perkembangan individu tersebut. 

 

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

Miftah Toha, (2003), “Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-

orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.” Selain itu menurut Wibowo, 

Arti kepemimpinan yang sesungguhnya dapat dijelaskan dengan banyak cara. Berikut ini 

adalah beberapa definisinya : (1) Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak 

orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan; (2) Kepemimpinan adalah cara 

mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah; (3) Kepemimpinan adalah tindakan 

yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan 

positif; (4) Kepemimpinan adalah kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan 

mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan; dan (5) Kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan 

agar tujuan organisasional tercapai.  

Kepemimpinan sebenarnya dapat berlangsung dimana saja, karena kepemimpinan 

merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu dalam rangka 

mencapai maksud tertentu. Berdasarkan definisi kepemimpinan yang berbeda terkandung 

kesamaan arti yang bersifat  umum. Teori prilaku adalah teori-teori kepemimpinan yang 

mengenali perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dari yang tidak efektif”. 

Teori perilaku ini tidak hanya memberikan jawaban yang lebih pasti tentang sifat 

kepemimpinan, tetapi juga mempunyai implikasi nyata yang cukup berbeda dari 

pendekatan cirri. 

Selanjutnya Stephen P Robbins dalam buku yang sama mengemukakan bahwa 

terdapat enam ciri yang berkaitan dengan kepemimpinan yaitu : 

1. Dorongan. Pemimpin menunjukkan tingkat usaha yang tinggi. 

2. Kehendak untuk memimpin. Pemimpin mempunyai kehendak yang kuat untuk 

mempengaruhi dan memimpin orang lain. 

3. Kejujuran dan integritas. Pemimpin membangun hubungan saling mempercayai antara 

mereka sendiri dan pengikutnya dengan menjadi jujur dan tidak menipu. 

4. Kepercayaan diri. Para pengikut melihat pemimpinnya tidak ragu akan dirinya. 

5. Kecerdasan. Pemimpin haruslah cukup cerdas untuk mengumpulkan, menganalisis dan 

menafsirkan banyak informasi, dan mereka perlu mampu untuk menciptakan visi, 

memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. 

6. Pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan. Pemimpin yang efektif mempunyai tingkat 

pengetahuan yang tinggi tentang perusahaan, industry dan hal-hal teknis  

Sejalan dengan uraian kepemimpinan di atas kepemimpinan dalam organisasi 

sekolah secara umum sama. Kepala Sekolah adalah pemimpin sekaligus manajer yang 

harus mengatur, memberi perintah sekaligus mengayomi bawahannya yaitu para tenaga 

administrasi sekolah dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. 
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Kepala sekolah adalah yang diberi tugas untuk memimpin sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara tenaga 

administrasi sekolah yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.” Kepala 

sekolah adalah seorang tenaga administrasi (Jabatan fungsional) yang diangkat untuk 

menduduki jabatan structural (kepala sekolah) di sekolah. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah 

adalah seorang tenaga administrasi yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan 

memanaj segala sumber daya yang ada  pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan 

secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. 

Kepemimpinan kepala sekolah memberikan motivasi kerja bagi peningkatan 

produktivitas kerja tenaga administrasi sekolah dan hasil belajar siswa. Kepemimpinan 

kepala sekolah harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, karena tanggung jawab 

kepala sekolah sangat penting dan menentukan  tinggi rendahnya hasil belajar para siswa, 

juga produktivitas dan semangat kerja tenaga administrasi sekolah tergantung kepala 

sekolah dalam arti sampai sejauh mana kepala sekolah mampu menciptakan kegairahan 

kerja dan sejauh mana kepala sekolah mampu mendorong bawahannya untuk bekerja 

sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah digariskan sehingga produktivitas 

kerja tenaga administrasi sekolah tinggi dan hasil belajar siswa meningkat. 

 

3. Efektivitas Kerja 

 

Efektivitas  pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai 

hubungan sebab akibat. Efektivitas menurut arti harfiahnya adalah suatu efek atau akibat 

yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan 

efisien.  karena keduanya memiliki arti yang berbeda walupun dalam berbagai penggunaan 

kata efisien lekat dengan efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara 

biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian 

tujuan.  Kamus Ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan, hasil atau 

menunjang tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu 

mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu mengarah kepada 

pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. 

Efektivitas adalah tingkat pencapaian suatu tujuan atau apa yang dicapai 

dibandingkan dengan apa yang mungkin dicapai.  Apabila efektivitas didasarkan pada 

hasil, maka pencapaian upaya manusia menuju hasil yang dimungkinkan dinyatakan dalam 

bentuk output atau kualitas.  Efektivitas bila dilihat dari prestasi berarti membudayakan 

prestasi kerja dan apa yang dapat dicapai jika sumber daya dikelola secara lebih efektif. 

Pengertian lain dari efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat 

atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  Dengan 

demikian, seorang manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan 

atau metode (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.  Ahli manajemen mengemukakan 

bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (doing the right things), sedang 

efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (doing thing right).  Bagi seorang 

manajer, pertanyaan yang paling penting adalah bukan bagaimana melakukan pekerjaan 

yang benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan, serta 

memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan. 
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Pengertian yang dikemukakan para ahli diatas mengenai efektivitas pada dasarnya 

hanya mengenai tujuan organisasi/instansi terhadap kinerja pegawai sebagai keberhasilan 

pencapaian tujuan organisasi dari sudut pandang: pertama dari segi hasil, tujuan atau akibat 

yang dikehendaki dapat dicapai, dan kedua dari segi usaha yang ditempuh dan 

dilaksanakan telah tercapai dan keduanya secara maksimal. 

Faktor-faktor yang mendorong peningkatan efektivitas kerja pegawai,adalah : 1) 

Sikap (disiplin), 2). Kepentingan atau minat, 3). Motif, 4). Pengalaman masa lalu dan5). 

Penerapan (dispektasi).selain itu menurut Indrawijaya, I. Adam Faktor yang dapat 

mendorong efektivitas pegawai adalah:1).  Pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan 

keahliannya. 2). Pekerjaan yang menyediakan perlengkapan yang baik, 3). Pekerjaan yang 

menyediakan informasi yang lengkap,4). Pengawasan yang tidak terlalu ketat. 5).  

Pekerjaan yang memberikan penghasilan yang memadai, 6). Pekerjaan yang memberikan 

rasa aman dan tenang. 7). Harapan yang dikandung pegawai itu sendiri . 

Kerangka Berfikir 

1. Hubungan Konsep Diri Dengan Efektivitas Kerja Tenaga Administrasi Sekolah 

Konsep diri adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri secara 

keseluruhan, baik fisik, psikis, sosial, maupun moral. Konsep diri bukan hanya sekedar 

gambaran deskriptif saja melainkan juga penilaian seseorang terhadap dirinya. Jadi 

konsep diri meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan seseorang tentang 

dirinya. 

Faktor konsep diri merupakan faktor yang sangat penting dalam terwujudnya 

komunikasi, karena seseorang yang mempunyai konsep diri positif akan mampu 

mengeluarkan segala sesuatu yang ada pada dirinya terutama dalam mengeluarkan 

pendapat, ide ataupun gagasan-gagasan pada orang lain. Oleh karena itu, individu 

yang mempunyai konsep diri tinggi atau positif pada umumnya mempunyai ciri-ciri 

percaya diri, penerimaan diri yang baik, optimis, harga dirinya tinggi, memiliki 

perasaan aman, dan tidak mudah cemas. Sementara individu yang mempunyai konsep 

diri rendah atau negatif pada umumnya mempunyai ciri-ciri tidak percaya diri, 

penerimaan dirinya rendah, pesimis, peka terhadap kritik, harga dirinya rendah, dan 

mudah cemas. 

2. Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Efektivitas Kerja Tenaga 

Administrasi Sekolah 

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya 

diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Teori prilaku adalah teori-teori kepemimpinan yang mengenali perilaku yang 

membedakan pemimpin yang efektif dari yang tidak efektif”. Teori perilaku ini tidak 

hanya memberikan jawaban yang lebih pasti tentang sifat kepemimpinan, tetapi juga 

mempunyai implikasi nyata yang cukup berbeda dari pendekatan ciri. 

3. Hubungan antara Konsep Diri dan Kepemimpinan Kepala Sekolah  dengan Efektivitas 

Kerja Tenaga Administrasi Sekolah 

Salah satu bentuk keberhasilan tenaga administrasi sekolah dalam melakukan 

pekerjaannya adalah tercapainya tingkat efektivitas kerja tenaga administrasi sekolah 

yang tinggi, melalui kegiatan operasional suatu organisasi. Di sisi lain efektivitas kerja 

tenaga administrasi sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor yang masing-masing dapat 

dibeda-bedakan dan dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.  

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu tenaga administrasi sekolah 
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itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu itu 

sendiri.  Salah satu yang menjadi contoh dari faktor internal adalah konsep diri 

Konsep diri adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri secara 

keseluruhan, baik fisik, psikis, sosial, maupun moral. Konsep diri bukan hanya sekedar 

gambaran deskriptif saja melainkan juga penilaian seseorang terhadap dirinya. Jadi 

konsep diri meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan seseorang tentang 

dirinya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

 

Peneelitian ini menggunakan metode survey yang bersifat kuantitatif. Sampel penelitian 

adalah 100 orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji ada atau 

tidaknya : (1) Hubungan konsep diri dengan efektivitas kerja tenaga administrasi sekolah 

SMP Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau; (2) Hubungan kepemimpinan kepala 

sekolah dengan  efektivitas kerja tenaga administrasi sekolah SMP Negeri se-Kabupaten 

Rokan Hilir Propinsi Riau; dan (3) Hubungan konsep diri dan kepemimpinan kepala 

sekolah dengan efektivitas kerja tenaga administrasi sekolah SMP Negeri se-Kabupaten 

Rokan Hilir Propinsi Riau secara bersama-sama.  
 D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penyajian data ini berdasarkan penelitian yang dilaksanakan terhadap tenaga administrasi 

sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan data tentang Apakah terdapat hubungan konsep diri dan kepemimpinan 

kepala Sekolah terhadapn  efektivitas kerja tenaga administrasi sekolah SMP Negeri se-

Kabupaten Rokan Hilir. 

Dalam memperoleh data hasil penelitian ini, penulis menggunakan empat teknik 

pengumpulan data yaitu observasi, angket, dokumentasi, dan wawancara. Angket 

disebarkan kepada subjek penelitian, yaitu  tenaga administrasi sekolah SMP Negeri se-

Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau yang berjumlah 100 orang. Wawancara dilakukan 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada beberapa tenaga administrasi sekolah 

untuk melakukan penelitian. Dokumentasi yaitu mencari informasi mengenai  tenaga 

administrasi sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. 

1. Analisis Variabel Efektivitas Kerja Tenaga Administrasi Sekolah 

Berdasarkan perhitungan terhadap 22 butir pertanyaan menunjukkan bahwa skor 

empirik terendah yang dicapai adalah 84 dan skor tertinggi adalah 101. Perhitungan 

terhadap distribusi skor variabel efektivitas kerja  tenaga administrasi sekolah SMP Negeri 

se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau. 

Untuk mengetahui kategori sebaran skor variabel efektivitas kerja  tenaga 

administrasi sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dapat dilihat 

pada tabel berikut : 



 

 

Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik Dasar Variabel Efektivitas Kerja  Tenaga 

administrasi sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau 

 

 
No Kategori Kelas Frekuensi Persentase 

1 Sangat Rendah 84.0   87.4 4 4.00% 

2 Rendah 87.4   90.8 3 3.00% 

3 Sedang 90.8   94.2 49 49.00% 

4 Tinggi 94.2   97.6 36 36.00% 

5 Sangat Tinggi 97.6   101.0 8 8.00% 

  

Sumber : Data Olahan, 2015 

Berdasarkan tabel dan diagram batang diatas, menjelaskan bahwa 100 responden 

yang termasuk kategori sangat tinggi sebesar 8%, tinggi sebesar 36. %, termasuk 

kategori sedang sebesar 49%, kemudian rendah sebesar 3 % dan sangat rendah sebesar 

4%. Maka dapat disimpulkan bahwa responden penelitian yaitu  tenaga administrasi 

sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau memiliki efektivitas kerja 

kategori sedang 

2. Analisis Variabel Konsep diri 

Berdasarkan perhitungan terhadap 20 butir pertanyaan menunjukkan bahwa skor 

empirik terendah yang dicapai adalah 79 dan skor tertinggi adalah 96. Perhitungan 

terhadap distribusi skor variabel Konsep diri  tenaga administrasi sekolah SMP Negeri 

se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 4 

Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik Dasar Variabel Konsep diri   Tenaga 

Administrasi Sekolah SMP Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau 

No Kategori Kelas Frekuensi Persentase 

1 Sangat Rendah 79.00   82.4 7 7.00% 

2 Rendah 82.4   85.8 10 10.00% 

3 Sedang 85.8   89.2 39 39.00% 

4 Tinggi 89.2   92.6 29 29.00% 

5 Sangat Tinggi 92.6   96.0 15 15.00% 

 

Sumber : Data Olahan, 2015 

Berdasarkan tabel dan diagram batang diatas, menjelaskan bahwa 100 responden yang 

termasuk kategori sangat tinggi sebesar 15%, tinggi sebesar 29%, termasuk kategori 

sedang sebesar 39%, kemudian rendah sebesar 10% dan sangat rendah sebesar 7%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa responden penelitian memiliki Konsep diri yang 

sedang. 

3. Analisis Variabel Kepemimpinan 

Berdasarkan perhitungan terhadap 20 butir pertanyaan menunjukkan bahwa skor 

empirik terendah yang dicapai adalah 72 dan skor tertinggi adalah 87. Perhitungan 

terhadap distribusi skor variabel kepemimpinan    kepala sekolah  SMP Negeri se-

Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut 



 

 

Tabel. 4 

Rangkuman Hasil Perhitungan Statistik Dasar Variabel Kepemimpinan Kepala  SMP 

Negeri se-Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau 

 

 No Kategori Kelas Frekuensi Persentase 

1 Sangat Rendah 72.0   75.0 3 3.00% 

2 Rendah 75.0   78.0 1 1.00% 

3 Sedang 78.0   81.0 32 32.00% 

4 Tinggi 81.0   84.0 27 27.00% 

5 Sangat Tinggi 84.0   87.0 37 37.00% 

 

Sumber : Data Olahan, 2015 

 

Berdasarkan tabel dan diagram batang diatas, menjelaskan bahwa 100 responden yang 

termasuk kategori sangat tinggi sebesar 37%, termasuk kategori tinggi dan sedang 

sebesar 27%, kemudian rendah sebesar 1% dan sangat rendah sebesar 3%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa responden penelitian memiliki Kepemimpinan   yang tinggi. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

Terdapat hubungan antara konsep diri dengan efektivitas kerja tenaga administrasi 

sekolah. Semakin baik konsep diri yang dimiliki akan mempengaruhi  efektif kerja yang 

dilakukan tenaga administrasi sekolah. Ini berarti bahwa konsep diri merupakan 

variable penting untuk diperhatikan agar efektivitas kerja bisa meningkat.  

1. Terdapat hubungan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah  dengan 

efektivitas kerja tenaga administrasi sekolah. Semakin baik kepemimpinan kepala 

sekolah yang di digambarkan dengan pengalaman dan tingkat pendidikan yang 

tinggi akan menunjang efektivitas kerja tenaga administrasi sekolah  yang lebih 

baik. Oleh karena itu kepemimpinan kepala sekolah merupakan variable penting 

untuk diperhatikan didalam meningkatkan efektivitas kerja tenaga administrasi 

sekolah.  

 

2. Terdapat hubungan positif antara konsep diri dan kepemimpinan kepala sekolah 

secara bersama-sama dengan efektivitas kerja tenaga administrasi SMP Negeri se- 

Kabupaten Rokan hilir Proponsi Riau Riau. Dengan demikian berarti makin baik 

konsep diri yang dimiliki seorang tenaga administrasi dan makin baik 

kepemimpinan yang dijalankan kepala sekolah pada seorang tenaga administrasi, 

makin tinggi pula efektivitas kerja tenaga administrasi tersebut.  Sebaliknya makin 

kurang baik konsep diri yang dimiliki seorang tenaga administrasi dan makin baik 

kepemimpinan yang dijalankan kepala sekolah pada seorang tenaga administrasi, 

makin rendah pula efektivitas kerja tenaga administrasi tersebut.  Kondisi ini 

menunjukkan bahwa konsep diri dan kepemimpinan kepala sekolah, merupakan dua 

variabel yang penting untuk diperhatikan dalam menjelaskan peningkatan 

efektivitas kerja seorang tenaga administrasi.  
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Abstract 

This concept paper discussed about the importance of information and communication 

technology (ICT) integration in science teaching and learning concept. Nowadays 

telecommunication and multimedia technology has been used globally and this 

revolution has seeped into all sectors of society. With overall utilization of information 

technology, it can help to increase students' level in order to get the information 

effectively. The ICT utilization in in teaching and learning process, the advantages of 

ICT and the implication to students and teachers were being discussed. The ICT also 

has disadvantages even though there are many advantages and big changes in 

educational field have been made. This discussion also highlighted the improvements to 

develop professionalism in education by providing many programs to increase their 

knowledge in ICT, teacher's role as facilitator to students and the role of school's 

leader as a role model to objectify the ICT in educational field. 

 

Keyword : Information and Communication Technology, teaching and learning  

Abstrak 

Kertas konsep ini membincangkan kepentingan integrasi teknologi maklumat dan 

komunikasi (ICT) dalam konteks pengajaran dan pembelajaran sains. Teknologi 

telekomunikasi dan multimedia pada masa kini digunakan secara global dan revolusi 

ini telah meresap ke semua sektor dalam kehidupan masyarakat. Dengan penggunaan 

teknologi maklumat secara menyeluruh mampu meningkatkan tahap kemahiran 

pelajar-pelajar untuk mendapat maklumat dengan berkesan. Penggunaan ICT dalam 

PdP turut dibincangkan dan menyentuh kepada kebaikan pengaplikasian ICT dan 

kesannya kepada perubahan pelajar dan guru. Penggunaan ICT juga mempunyai 

kelemahan walaupun banyak kebaikan dan perubahan besar telah dilakukan dalam 

dunia pendidikan.Perbincangan ini juga menekankan penambahbaikan pembangunan 

profesionalisme dalam bidang pendidikan dengan menyediakan program-program 

latihan bagi meningkatkan ilmu dalam bidang ICT, peranan guru sebagai fasilitator 

kepada pelajarnya dan menyentuh peranan pemimpin sekolah sebagai model untuk 

merialisasikan ICT dalam bidang pendidikan.  

Kata kunci: Teknologi Maklumat Komunikasi, pengajaran dan pembelajaran 
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Pendahuluan 

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan salah satu elemen penting dalam 

membantu mencapai 11 anjakan utama untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara 

(KPM 2010). Perkembangan dunia ICTtelah memberikan banyak impak positif kepada pelbagai 

bidang perindustrian malahan dunia pendidikan juga mendapat tempiasnyaterutama kepada 

pelajar daripada aspek motivasi dan proses PdP (Fook dan Sidhu 2007; Razak 2013).ICT 

menurut Ibe-Bassey (2011) ialah sebagai alat penting untuk menyediakan dan mendidik pelajar 

dengan kemahiran yang diperlukan di institusi pendidikan di peringkat global. ICT adalah satu 

set pelbagai alat teknologi dan sumber yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus 

maklumat (Tinio 2003; Adomi dan Kpangban 2010).  

Penggunaan ICT dalam pendidikan perlulah berfokus kepada proses pengaplikasian peralatan 

dengan menggunakan prinsip, kaedah dan teknik yang sesuai dalam PdP. Menurut Sharifah Nor 

dan Kamarul Azman (2011), penggunaan komputer bukan sahaja tempat untuk menyimpan 

maklumat dengan jumlah kapasiti yang tinggi akan tetapi dapat mengukur perkembangan 

pelajar dengan pantas dan berkesan. Selain itu, pelbagai perisisan yang digunakan mampu 

menambah pengetahuan, memberi pengalaman bermakna dan meningkatkan kemahiran pelajar 

dalam mempelajari sesuatu mata pelajaran seperti Sains dan Matematik (Abdul Halim 2008). 

Penggunaan teknologi maklumat menjadikan tugasan, komunikasi dan perhubungan menjadi 

lebih mudah dan cepat (Fadhilah dan Wan Hussin 2015). Sebagai contoh, penggunaan internet 

membolehkan pelajar berhubung tanpa batasan dan sempadan, tidak kira masa atau kedudukan 

geografi (Deore 2012). Selain itu, menurut Min et al. (2012) penggunaan internet dan aplikasi 

yang di bina membolehkan pelajar mendapatkan bahan pengajaran serta berkomunikasi dengan 

pensyarah dengan lebih mudah.   

Tindakan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang menjadikan penggunaan pelbagai 

bahan bantu mengajar seperti komputer riba, cakera padat, penggunaan pelbagai perisian 

pendidikan pembelajaran dan pelbagai bahan bantu belajar yang lain adalah amat wajar serta 

membantu para pendidik. Oleh itu, adalah perlu untuk setiap pendidik menggunakan pelbagai 

bahan bantu belajar sama ada yang berbentuk peralatan mahupun perisian yang menarik untuk 

memotivasikan minat dan mewujudkan daya tarikan dalam proses pembelajaran kurikulum 

pendidikan (Liew 2007; Sharifah Nor et al.2010). 

Aplikasi ICT dalam PdP Sains  

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat kini mewujudkan pelbagai inovasi dan 

transformasi dalam bidang pendidikan. Menurut Davitt (2005), ICT mempunyai potensi yang 

sangat baik sebagai penguat dan pemangkin dalam mencapai proses PdP yang berkesan. ICT 

berfungsi sebagai alat untuk mengajar dan belajar, sebagai media sambungan serta media 

pertukaran. Oleh yang demikian, peluang yang diperolehi perlu diraih melalui pengabunggan 

pengetahuan dan pembelajaran dengan kekuatan teknologi pendidikan serta menggunkan sinergi 

ini bagi menyediakan suasana PdP sains yang lebih berkesan (Johari et al. 2012).  

Sains melibatkan ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh di uji atau di buktikan 

kebenarannya (Abu Hassan 2003). Oleh yang demikian, ICT merupakan alat yang sesuai dan 

berpotensi dalam pembelajaran kreatif dan pengajaran inovatif khususnya mata pelajaran Sains. 

Kini terdapat pelbagai perisian yang sangat bermanfaat kepada guru dan pelajar dalam 

mempelajari mata pelajaran Sains. Kecanggihan ICT dilihat satu keperluan dalam menjana 
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kreativiti pelajar dan inovasi guru. Kreativiti mempunyai kriteria tersendiri untuk memastikan 

amalan tersebut kreatif. Ini disokong oleh Mohd Yusof (2012) dimana beliau memberikan 

beberapa kriteria kreativiti dan inovasi dalam pendidikan sains. Kriteria tersebut ialah 

ghairahkan perasaan ingin tahu pelajar, kemampuan mencerap fenomena alam tabii, 

kemampuan untuk menganalisis secara sistematik, kemampuan memberi makna kepada apa 

yang dicerap dan dianalisis, kemampuan untuk membuat kesimpulan dan kebolehan untuk 

menyatakan darjah kebenaran pencerapan saintifik (analisis ralat). 

E-pembelajaran adalah suatu alternatif dalam pendidikan yang diwujudkan di atas platform 

rangkaian internet. E-pembelajaran boleh dilakukan di dalam atau di luar kelas dan ini 

menjadikan PdP menjadi lebif . Hal ini kerana teknologi internet membolehkan sambungan 

tanpa sempadan untuk guru dan pelajar berkomunikasi dan berkongsi maklumat dalam e-

pembelajaran (Fadhilah Dan Wan Hussin 2015). Melalui e-pembelajaran telah wujudnya m-

pembelajaran kerana gadjet-gadjet yang digunakan dapat menyokong bahan-bahan 

pembelajaran melalui alat komunikasi tanpa wayar. M-pembelajaran bermaksud pembelajaran 

yang dipertingkatkan dengan penggunaan alat mudah alih  dan komunikasi mudah alih yang 

boleh di jalankan di mana-mana dan pada bila-bila masa. Guru dan pelajar boleh mengambil 

peluang di atas pembelajaran yang ditawarkan oleh teknologi mudah alih  (Cheung et al. 2011; 

Chuang 2009). Dengan itu pelajar tidak perlu mengusung komputer riba atau desktop untuk 

mendapatkan maklumat kerana telefon bimbit pintar, iPad, iPod, tablet PC dan alat Bantuan 

Digital Peribadi (PDA)  mempunyai permukaan skrin yang kecil dan mudah dibawa ke mana-

mana sahaja (Adesop et al. 2007; Schlageter 2006).  

Sistem pengurusan pembelajaran (Learning Management System) atau dikenali sebagai LMS 

merupakan alatan utama membantu pensyarah menguruskan e-pembelajaran. Menurut (Rubin et 

al 2013; Chee et al.2012 ; Rai et al. 2013) alat pentadbiran yang paling popular dan penting 

dalam e-pembelajaran ialah LMS.  Pensyarah boleh menyampaikan kuliah dan menguruskan 

sesi pengajaran melalui LMS manakala para pelajar pula boleh mengekses nota-nota kuliah, 

menghantar tugasan, membuat perbincangan, mengemukakan pendapat atau pandangan dan 

pelbagai aktiviti lagi. Oleh yang demikian LMS telah mewujudkan pengetahuan baru dan pada 

masa yang sama dapat menghubungkan pengajar dan pelajar (Ahmad et al. 2012) serta dapat 

berkongsi pengetahuan sedia ada mereka (Martin-Blas & Serrano-Fernandez 2008).Melalui 

LMS pensyarah boleh menyampaikan kuliah, mengesan dan menguruskan sesi pengajaran. 

Sementara itu, para pelajar boleh mengakses bahan-bahan kursus, nota kuliah, kuiz dalam talian, 

melihat forum dan lain-lain lagi. Melalui aktiviti-aktiviti ini LMS boleh dilihat sebagai platform 

pembelajaran dalam talian yang menghubungkan kedua-dua pengajar dan pelajar bagi 

mewujudkan pengetahuan baru (Ahmad et al. 2012) dan berkongsi pengetahuan mereka sedia 

ada (Martín-Blas & Serrano-Fernández 2008). 

‘Flipped classroom’ telah menjadi bualan sejak beberapa tahun kebelakangan ini (Fitzpatrik 

2012). Menurut Berrett (2012) dan Mazur (2009) ‘flipped classroom’ bermaksud pelajar 

mendapat bahan baharu di luar kelas seperti melalui bacaan atau menonoton video semasa 

kuliah dan kemudiannya menggunakan masa di dalam kelas untuk melakukan kerja-kerja 

penerapan pengetahuan baharu itu sama ada melalui penyelesaian masalah, perbincangan atau 

perbahasan. Walvoord dan Anderson juga turut bersetuju menyatakan penggunaan pendekatan 

ini amat berkesan seperti yang perkatakan di dalam bukunya yang bertajuk ‘Effective Grading’ 

(1998). Mereka mencadangkan agar pelajar mendapat pendedahan pertama pembelajaran 

sebelum kelas bermula dan memberi tumpuan kepada proses penerimaan ilmu baharu yang 

melibatkan kemahiran seperti mensintesis, menganalisis, penyelesaian masalah dan pelbagai 

lagi.  
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‘Blended learning’pula merupakan kaedah yang menggunakan kombinasi pembelajaran secara 

konvensional dengan pembelajaran secara online (Zaharah et. 2015). Menurut Picciano (2009) 

dan Garrison dan Vaughan (2008), ‘blended learning’ ialah gabungan pembelajaran dalam 

talian dan muka ke muka (face to face). Melalui ‘blended learning’, guru bertindak sebagai 

mediator, fasilitator dan pembimbing agar situasi PdP menjadi lebih kondusif dan menarik 

supaya berlaku pengembangan pengetahuan kepada pelajar (Zaharah et al. 2015). ‘Blended 

learning’ ini akan memperkukuhkan pembelajaran secara konvesional dengan 

mengintegrasikan pengembangan teknologi pendidikan.  

Kelebihan ICT dalam PdP Sains 

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ICT merupakan aplikasi yang dapat membantu 

guru dan pelajar dalam melaksanakan tugasan pembelajaran selain dijadikan sebagai mekanisma 

penyaluran maklumat PdP. Kepelbagaian kebolehan ICT mampu menampung kelemahan-

kelemahan yang terdapat dalam pengajaran biasa. Antara kelebihan aplikasi ICT ini berbanding 

media lain ialah: 

a) Tahap Interaktif yang Tinggi 
Melalui multimedia interaktif, suasana PdP menjadi lebih menarik (Noor Azliza & Lilia  2002). 

Sejajar dengan transformasi pendidikan dan perkembangan teknologi maklumat, sumbangan 

perisian Google dalam arena pendidikan telah mendapat perhatian dunia.  Google adalah 

sebagai agen pencarian yang menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti perisisan email iaitu 

Gmail, perkhidmatan cloud storage iaitu Google Drive, perisisan pengurusan office suite iaitu 

Google Doc dan rangkaian sosial melalui perkhidmatan Google plus. Selain itu Google juga 

menyediakan Google translate, Google map dan Google street view (Suzana dan Fariza 2014). 

Pencarian melalui Google Plus contohnya menjadikan bahan pengajaran lebih efektif kepada 

guru dan pelajar. Bahan pengajaran sains yang dimuat naik di Google Plus mudah untuk di 

kemas kini dari semasa ke semasa. Selain itu guru juga boleh menghantar apa jua bahan sama 

ada nota pelajaran, kuiz atau pun latihan dengan mudah, menarik serta berkesan kerana paparan 

yang disediakan cantik dan interaktif (Siti Salwa 2013). Sejajar dengan dapatan kajian yang di 

jalankan oleh Yusnita (2010) dan Attwoo et al. (2005) yang menyatakan bahawa ICT 

menyediakan peluang PdP yang interaktif dan berkesan, kemahiran dan pencapaian dalam 

kalangan pelajar juga dapat ditingkatkan, membuka ruang kepada pelajar untuk meneroka dan 

menghasilkan pengetahuan baharu selain memberi manfaat kepada pensyarah untuk 

menguruskan bahan pengajaran (Fadhilah dan Wan Hussien 2015).  

You tube merupakan salah satu rangkaian sosial yang popular dalam kalangan masyarakat. 

Uniknya you tube adalah orang ramai dapat menonton dan memuat turun video-video yang 

terdapat di you tube secara percuma (Komal et al. 2012). Eksperimen yang berbahaya yang 

tidak dapat di jalankan di sekolah juga boleh di tonton melalui you tube. Menurut Mohamad 

Amin Embi (2010), penggunaan video boleh menjadi alat pendidikan dan  motivasi yang 

berpengaruh. Kebiasaanya video yang terdapat di dalam you tube mempunyai tahap interaktif 

yang sangat menarik dan berkesan. Guru yang kreatif dapat menzahirkan pengajaran 

berdasarkan video yang dipersembahkan (Duff 2008) dan sekaligus menarik minat pelajar.  
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b) Menarik dan Mengekalkan Minat Pelajar  

 

ICT boleh dianggap sebagai suatu medium berkesan yang menyokong pengajaran dan 

pembelajaran (Fadhilah dan Wan Hussien 2015). Menurut Jailani et al. (2010), pengintegrasian 

elemen-elemen seperti grafik, animasi, video bersama perisian multimedia pendidikan dapat 

merangsang dan menarik minat pelajar dengan kandungan pelajaran yang hendak di sampaikan. 

Justeru itu, Ismail et al. (2005) bersetuju mengatakan dengan menggunakan perisian, PdP sains 

dapat disampaikan dengan mudah disamping dapat meningkatkan pengetahuan pelajar kerana 

terdapat elemen-elemen grafik yang dinamik dan fleksibel berbanding penggunaan buku teks. 

Selain itu, video yang telah di muat turun oleh pelajar dapat di lihat kembali pada bila-bila masa 

dan ini akan membuat pelajar berminat untuk menggunakan ICT sebagai medium pembelajaran.  

Cabaran Mengintegrasi ICT dalam PdP Sains 

Penggunaan ICT sudah lama berkembang dan berpotensi besar dalam mewujudkan PdP sains 

yang berkesan, namun begitu banyak kajian menunjukkan wujud pelbagai kesukaran dalam 

mengaplikasikan ICT dalam PdP sains (Johari et al. 2012). Antaranya ialah: 

a) Guru Tiada Kemahiran Menghasilkan PdP 
 

Kurangnya kemahiran ICT akan membataskan guru menghasilkan bahan pengajaran secara 

online. Chung dan Jamaluddin (2010) juga setuju mengatakan kebanyakan guru tidak 

mempunyai pengalaman dan kemahiran untuk membina laman web dalam perisian pendidikan 

sains yang berkualiti. Malahan masih terdapat guru yang tidak mahir dalam penggunaan 

komputer, justeru menyukarkan mereka untuk menghasilkan bahan pengajaran berasaskan 

komputer (Gaskill et al. 2006). Kurang kemahiran merupakan masalah utama yang dihadapi 

oleh guru dalam menghasilkan bahan pengajaran berbentuk multimedia dan ini menyebabkan 

guru-guru masih kurang yakin dengan keberkesanan penggunaan ICT dalam 

pengajaran.Kurangnya kemahiran ini telah membataskan guru sains untuk menghasilkan bahan 

pengajaran secara online Kebiasaannya guru akan menggunakan ICT untuk tujuan penyediaan 

kertas kerja dan soalan-soalan peperiksaan, menganalisis pencapaian pelajar dan membuat 

penyediaan nota-nota (Johari dan Siti Norazlina 2010). Penggunaan komputer yang terhad 

menyebabkan pengaplikasian ICT tidak dapat di gunakan sepenuhnya.  

b) Kekurangan Perkakasan Komputer 
Kesukaran yang sering di hadapi oleh guru ialah peralatan yang disediakan tidak berfungsi 

dengan baik dan talian internet juga kurang memuaskan. Penyelenggaraan komputer yang 

jarang di lakukan menyebabkan terdapat komputer atau LCD yang rosak dan tidak berfungsi 

dengan baik.Oleh itu faktor yang menyebabkan ICT kurang diintegrasikan dalam PdP adalah 

disebabkan kekurangan perkakasan komputer. 

Menurut Md. Nor Bakar dan Rashita A. Hadi (2011), peralatan ICT di makmal komputer sering 

rosak disebabkan oleh peralatan yang tidak berkualiti dan juga penggunaan oleh pelajar yang 

tidak bertanggungjawab. Pelajar-pelajar yang menggunakan makmal komputer dalam proses 

PdP seringkali merosakkan peralatan ICT yang terdapat di dalam makmal komputer. Kerosakan 

yang dibuat oleh segelintir pelajar yang tidak bertanggungjawab ini menyebabkan komputer 

tidak dapat digunakan oleh pelajar-pelajar lain. Kadang-kala peralatan komputer yang rosak 
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pula tidak digantikan dengan serta merta dengan alasan kehabisan stok dan adakalanya peralatan 

yang rosak digantikan dengan peralatan yang spesifikasinya lebih rendah. 

 

Cadangan Penambahbaikan 

a) Menambah Kursus Pembangunan Profesionalisme Bidang ICT 
 

Kursus yang biasa di hadiri oleh guru-guru dalam pengunaan ICT hanyalah kursus asas seperti 

pengenalan komputer, MS Excel dan MS Powerpoint. Malah lebih memeranjatkan lagi terdapat 

sebilangan guru yang tidak pernah langsung menghadiri sebarang kursus berkaitan ICT 

sepanjang perkhidmatan mereka.   

Kurangnya latihan yang mencukupi di universiti dan latihan yang khusus menyebabkan guru-

guru gagal untuk mengaplikasikan ICT  dalam bilik darjah. Guru-guru mengakui bahawa 

komputer amat penting dalam meningkatkan kualiti hidup dan harus dipelajari oleh semua 

orang. Namun kesedaran ini tidak pula diiringi dengan program latihan yang mencukupi kepada 

guru atau tenaga pengajar (Robiah dan Sakinah 2003). Bagi guru-guru yang berpeluang 

menyertai kursus-kursus bidang ICT, merumuskan bahawa kursus yang dianjurkan oleh pihak 

sekolah dan PPD tidak diberikan peruntukan masa yang mencukupi dan tidak diikuti dengan 

pemantauan agar amalan baru yang dipelajari diamalkan dalam pengajaran dan 

pembelajaran.Diharapkan Kementerian Pendidikan Malaysia dapat penyediaan program-

program dan kursus advance berkaitan ICT agar perkembangan ICT guru selari dengan keadaan 

semasa. Guru juga perlu mengambil inisiatif sendiri dalam memperkukuhkan pengetahuan dan 

kemahiran mereka selaras dengan perubahan paradigma dunia pendidikan.  

b) Peranan Guru 
Pendedahan tentang pengetahuan dan kemahiran ICT dalam kalangan warga pendidik amatlah 

perlu dalam melahirkan masyarakat yang bermaklumat dan berfikiran secara global. Justeru 

sebagai seorang pendidik, pengetahuan dan kemahiran ICT perlu ada untuk menempuhi era 

globalisasi ini. Tambahan pula, peranan guru pada masa kini sangat mencabar dan mengalami 

pelbagai tarnsformasi daripada seorang penyampai kepada seorang jurulatih, pengurus dan 

fasilitator. Perkins (1992) turut menyatakan proses prmbelajaran kini bukan berpusatkan guru 

tetapi telah berubah kepada pembimbing atau fasilitator kepada pelajar. Maka dengan itu, 

platform yang sesuai perlu digunakan oleh guru agar pembelajaran secara kolaboratif dengan 

sokongan ICT dan berbantukan komputer dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar  supaya 

pembelajaran yang lebih menaraik dan berkesan dapat dihasilkan (Azlinda dan Surendran 

2014).Namun begitu guru perlu menyediakan garis panduan yang jelas dan terperinci untuk 

memastikan disiplin murid semasa penggunaan e-mail, chat room dan sebagainya dalam 

pembelajaran kolaboratif. Penilaian boleh dijalankan oleh guru dan kumpulan pebincangan 

apabila hasil dibentangkan di dalam kelas. Ini akan menggalakkan percambahan pemikiran dan 

memantapkan kemahiran berfikir serta komunikasi antara pelajar. Strategi guru menggunakan 

ICT dalam proses PdP harus selaras dengan isi kandungan mata pelajaran Sains dan 

menekankan implikasi atau hasil pembelajaran yang diharapkan berdasarkan tahap murid. 
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c) Peranan Pemimpin Sekolah 
 

Pengaplikasian penggunaan ICT dalam PdP bukan terletak di bahu guru sahaja tetapi juga 

kepada pemimpin sekolah. Peranan pemimpin adalah penting untuk membudayakan ICT di 

sekolah dan kenyataan ini selari dengan dapatan kajian yang di jalankan oleh Mohd Izham & 

Norazah (2007), Hall, Hord & Griffin (1980) dan Hall (1988). Dengan itu, pemimpin sekolah 

perlu membudayakan penggunaan ICT dengan mengadakan program-program yang 

membangkitkan semangat dan kesedaran guru-guru tentang kepentingan ICT dan memastikan 

prasarana kemudahan ICT yang disediakan mencukupi dan terkini sefrta boleh di gunakan pada 

bila-bila masa (Lokman et. al 2010). 

Kajian yang di jalankan oleh Zaini (2008) di lapan buah sekolah rendah di Malaysia mendapati 

faktor-faktor yang menyokong pengintegrasian ICT adalah kesedaran terhadap pentingnya ICT, 

kursus dan pendedahan ICT kepada guru dan insentif untuk guru, peralatan yang lengkap serta 

kerjasama antara warga sekolah. Hal ini menunjukkan kerjasama daripada organisasi sekolah 

perlu di bentuk dan dilaksanakan untuk menjayakan penggunaan ICT secara optimum.  

Seorang pemimpin yang berjaya harus mempunyai strategi dan pengetahuan dalam menerajui 

perubahan yang dihasratkan. Oleh itu, sangat penting untuk pengetua dan guru besar bersikap 

positif dan proaktif dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dirinya sendiri dalam 

bidang ICT agar seiring dengan penyebaran pengaruh perubahan yang diinginkan. Pemimpin 

pelu mempunyai kompetensi dalam mengimplementasikan dan mengaplikasikan ICT bagi 

meningkatkan keberkesanan sebagai pemimpin teknologi di sekolah. Pengalaman kejayaan 

dalam mengimplementasikan ICT dapat memberi panduan kepada pemimpin-pemimpin sekolah 

yang ingin mengaplikasikannya untuk membawa perubahan kepda sekolah Flanangan dan 

Jacobson (2003). Perkongsian visi dan misi, kesamarataan akses, perkembangan profesional, 

penglibatan pelajar dan sistem rangkaian yang menyeluruh merupakan amalan-amalan yang 

membawa kejayaan kepada sekolah apabila mengintegrasikan ICT. 

Kesimpulan 

Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam bidang pendididikan bukanlah 

sesuatu yang fenomena baharu malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti 

Amerika dan Eropah sejak awal 60an lagi. Malaysia juga tidak ketinggalan dalam menuju 

kearah pembangunan berasaskan komputer ini. Dalam bidang pendidikan sains, ICT 

berpengaruh dalam penyampaian PdP kerana melaluinya pengajaran dapat disampaikan dengan 

lebih berkesan dan lebih mudah difahami oleh pelajar. Hal ini kerana penggunaan grafik, video, 

audio dan animasi yang dipaparkan lebih menarik dan interaktif. Sokongan daripada pihak 

sekolah terutamanya pemimpin sekolah dan guru amat penting dalam mengaplikasikan ICT di 

sekolah. Bagi membudayakan penggunaan ICT, pihak sekolah tiada pilihan lain melainkan 

menerima perubahan dengan hati terbuka dan para guru perlu cepat menguasai ilmu dan 

ketrampilan ICT untuk diintegrasikan dalam proses PdP.   
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Abstract 
Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran aktivitas komunitas belajar 

pada pembelajaran mikro mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP 

Universitas Riau semester genap tahun ajaran 2014/2015. Subjek kajian 

berjumlah 114 orang mahasiswa pendidikan biologi, terdiri dari 17 orang 

mahasiswa S1 PGMIPAU (Pendidikan Guru MIPA Unggulan), 80 orang 

mahasiswa S1 Reguler, dan  17 orang mahasiswa Pendidikan Profesi Guru 

(PPG). Pada  mahasiswa S1 pembelajaran mikro terintegrasi pada matakuliah 

Program Pengalaman Lapangan (PPL1) dan mahasiswa PPG terintegrasi 

pada Workshop Subject Spesific Pedagogy (SSP). Pembelajaran  mikro 

dilaksanakan dalam kelompok yang berjumlah 8-10 orang. Setiap kelompok  

difasilitasi oleh 2 orang dosen pembimbing pada seluruh tahapan kegiatan 

dan calon guru pamong pada saat open class dan refleksi. Setiap  mahasiswa 

mendapatkan kesempatan untuk berperan sebagai guru model, siswa dan 

observer. Aktivitas belajar dan dinamika kelompok diamati pada setiap 

pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan seluruh mahasiswa telah memiliki 

kemampuan yang baik dalam menjalankan perannya sebagai guru model, 

siswa dan observer. Perolehan nilai akhir sangat baik (17.54 %), dan Baik ( 

82.46%).  Komunitas belajar pada pembelajaran mikro program studi 

pendidikan biologi dapat memupuk kerjasama, tanggung jawab, kemandirian, 

dan komunikasi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran biologi sesuai standar isi, proses dan penilaian. 

 

Kata Kunci: Komunitas belajar, Lesson study, Pembelajaran mikro  

 

Abstract 
This study aims to gives an overview of a learning community on micro 

teaching of biology education department University of Riau, at the 2
nd 

semester of 2014/2015 academic year. The study was conducted on 114 

students in biology education, consisting of 17 students in excellent programs 

of mathematics and science teacher education, 80 students in regular 

program, and 17 students in professional teacher education. On degree 

program of micro teaching, students were integrated on the job training 1 

(PPL1) and students of professional teacher education were integrated on 

Workshop Subject of Specific Pedagogy (SSP).The learning was Implemented 

according to the stages of  the lesson study (plan-do-see) in the group consist 

of 8 to10 people. Each group was facilitated by two people lecturing at all 
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stages and prospective tutors at the open class and reflection session. Every 

student had the opportunity to take a role as a model teacher, a student and an 

observer.Learning activities and group dynamics were observed in every 

lesson. The results showed all students already have good ability in carrying 

out their role as a model teacher, a student and an observer. Acquisition of the 

final grade was excellent (17,54%), and Good (82,46%). Learning community 

on micro teaching can improve the ability of mutual learning, cooperation, 

and communication on planning, implementing and evaluating the biology 

learning in accordance with content, process and assessment standard. 

 

Keywords: Learning community, Lesson study, Micro teaching 

 

PENDAHULUAN 

 

Sejalan dengan kebijakan strategi pendidikan tinggi agar dapar menjalankan fungsinya 

di abad XXI, setiap satuan pendidikan memilki sistem untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. Sebagai sebuah proses sistem pendidikan tinggi akan memilki empat 

tahapan pokok yaitu (1) masukan, (2) proses, (3) luaran dan  (4) hasil ikutan (outcome) 

yang semuanya saling berpengaruh dalam sistem pendidikan (Megawati, 2010). 

Lembaga yang berkontribusi terhadap mutu pendidikan yaitu Lembaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penyelenggara preservice training, sekolah 

sebagai penyelenggara service training, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) sebagai penyelenggara inservice training. LPTK merupakan pendidikan tinggi 

yang menyelenggarakan program sarjana dan pascasarjana (akademik) dan profesi yang 

diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pendidikan, sesuai Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework) yang 

mempersiapkan mahasiswa sebagai calon guru yang dapat memenuhi keperluan tenaga 

kependidikan.  

Mulai tahun 2015 program studi pendidikan biologi selain menyelenggarakan 

pendidikan akademik pada jenjang S-1 (Level 6 KKNI) juga melaksanakan Pendidikan 

Profesi Guru SM3T (Level 7 KKNI). Pada semester VI mahasiswa S-1  pendidikan 

biologi mengikuti perkuliahan Program Pengalaman Lapangan 1 (PPL 1) sebagai 

persiapan untuk mengikuti PPL 2 pada semester VII. Pada semester 1 mhs PPG 

mengikuti workshop SSP sebanyak 6 siklus dengan melaksanakan pembelajaran mikro 

(microteaching) dalam setiap siklusnya. Pembelajaran mikro merupakan suatu teknik 

pelatihan calon guru dan guru untuk mempelajari keterampilan- keterampilan yang 

diperlukan dalam pembelajaran. Pembelajaran mikro dilaksanakan dalam kelompok 

yang berjumlah 8 – 10 orang (peer teaching), setiap praktikan melaksanakan 

pembelajaran selama 30 – 40 menit dengan  menyuguhkan inovasi pembelajaran untuk 

mengembangkan keterampilan dan membantu mendapatkan ilmu pengetahuan yang 

lebih dalam pembelajaran. Selain itu pelatihan dalam bentuk simulasi ini memberikan 

pengalaman langsung bagi para calon guru karena masing masing harus mengajar dalam 

sebuah kelas. Tiga keterampilan penting yang ditekankan dalam pembelajaran mikro ini 

adalah persiapan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan menilai. 

Pelaksanaan pembelajaran mikro pada program studi pendidikan biologi dilaksanakan 

melalui pengkajian pembelajaran (Lesson Study). Menurut Sims and Walsh (2009) 

kajian pembelajaran pada calon guru berbagai tingkatan, menunjukkan efektifitas dan 
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manfaat pada calon guru dalam membangun kolaborasi sejawat, dan menjadi tantangan 

yang unik karena mereka mempraktekkan pembelajaran bukan pada kelas mereka 

sendiri. Tantangan lain dari pelaksanaan Lesson Study pada calon guru, menyebabkan 

mereka belajar bagaimana menganalisis tujuan pembelajaran, mendiskusikan strategi 

pembelajaran dan berlatih kritis untuk menilai aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

Selanjutnya Marble (2007) menemukan bahwa Lesson Study  akan melatih calon guru 

merefleksi pembelajaran sehingga menjadi pengalaman berharga  ketika mereka 

menjadi guru.   

Lesson Study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui  pengkajian 

pembelajaran secara kolaboratif dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip-

prinsip kolegalitas dan saling belajar (mutual learning). Proses pengembangan 

kompetensi  profesional untuk para guru dan calon guru secara kolaboratif dalam 

mengidentifikasi masalah pembelajaran, merancang skenario pembelajaran, 

membelajarkan  peserta didik sesuai skenario dan  mengevaluasi pembelajaran. 

Dalam pelaksanaannya Lesson Study dapat dibedakan menjadi dua yaitu lesson 

study berbasis sekolah (berbasis institusi) dan berbasis Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran. Lesson Study berbasis sekolah sangatlah berkaitan dengan pengembangan 

Kurikulum. Lesson Study dengan segala proses perencanaan dan pelaksanaan serta 

refleksi pembelajaran, merupakan suatu bentuk pengembangan kurikulum: merancang, 

melaksanakan dan merefleksikan kurikulum di level kelas. Lesson Study dilaksanakan 

tim dosen Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau yang berkomitmen 

bekerjasama dalam membangun komunitas belajar dan  berpartisipasi dalam 

pengembangan kurikulum dan reformasi sekolah sejalan amanah undang-undang dan 

perkembangan IPTEKS. Matakuliah PPL1 (KPK4107/2)  dan Workshop Subject 

Specify Paedagogy (Workshop SSP)  adalah salah satu maka kuliah yang membekali  

pada pencapaian kompetensi pedagogik, penguasaan mater dan teknologi informasi. Mata 

kuliah ini terdiri dari dua bagian yaitu perancangan, pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran dalam kelompok mikro. P ada matakuliah ini diharapkan mahasiswa dapat  

mengaplikasikan  prinsip-prinsip   pembelajaran  dalam pembelajaran mikro  dan kajian- 

kajian berbasis  pembelajaran. Capaian pembelajaran pada matakuliah ini yaitu   yaitu 

mempraktikkan perencanaan dalam praktek pembelajaran, mempraktekkan 8 keterampilan 

dasar mengajar, mengembangkan   sikap   ilmiah.  Tahap  pelaksanaan  lesson  study  pada 

matakuliah pembelajaran mikro meliputi  perencanaan (plan), pelaksanaan (do) dan 

refleksi (see).  

 

METODE  

 

Lesson study pada pembelajaran mikro program studi pendidikan biologi dilaksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2014/2015.  

Langkah-langkah yang dilakukan pada setiap tahap sebagai berikut: 

 

Merencanakan Pembelajaran (plan) 

Pada kegiatan plan, mahasiswa praktikan (guru  model),anggota kelompok dan dosen 

pembimbing, calon guru pamong biologi SMA, pada masing-masing kelompok  

melaksanakan kegiatan:   
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1. Menyusun rencana kegiatan Lesson Study untuk dua siklus pada mahasiswa S1 

dan 3 siklus pada mahasiswa PPG SM3T 

2. Mengamati video pembelajaran pelaksanaan Lesson Study 

3. Pembagian tugas penyusunan perangkat pembelajaran  

4. Mendiskusikan fokus dan langkah-langkah perbaikan untuk pembelajaran 

inovatif 

5. Masing-masing mahasiswa menindaklanjuti dengan menyusun perangkat 

pembelajaran berupaSilabus, RPP, instrumen penilaian, bahan ajar dan media 

pembelajaran bahan sesuai fokus kajian yang telah disepakati. 

6. Berkoordinasi dengan tim dokumentasi prodi untuk merekam seluruh aktivitas 

pelaksanaan Lesson Study sesuai penjadwalan. 

7.  

Melaksanakan Pembelajaran  dan Observasi (do) 

Tahap kegiatan yang dilaksanakan pada tahap do adalah: 

1. Mahasiswa praktikan melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

sesuai dengan rencana pembelajaran. 

2. Mahasiswa lain berperan sebagai siswa, dan observer. Dosen pembimbing dan 

calon guru pamong  mengobservasi aktivitas belajar mahasiswa selama proses 

pembelajaran (kegiatan awal, inti, dan akhir) 

Refleksi (see) 

Kegiatan refleksi dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan kegiatan: 

1. Mendiskusikan dan menganalisis video pembelajaran yang telah dilaksanakan 

yang dipimpin oleh Moderator/dosen pembimbing 

2. Mahasiswa praktikan  menyampaikan kesan dalam melaksanakan pembelajaran. 

3. Observer menyampaikan hasil observasi tentang aktivitas belajar mahasiswa.  

4. Berdasarkan prinsip kolegalitas seluruh tim merefleksikan efektivitas 

pembelajaran. 

5. Moderator menyampaikan ringkasan hasil refleksi untuk perbaikan pada siklus 

berikutnya. 

 

  Data pada kajian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder 

diperoleh dari masing-masing kelompok  berupa dokumentasi perangkat pembelajaran 

(Silabus, RPP, LKS, instrumen penilaian, bahan ajar  dan media pembelajaran) 

sebelum dan setelah pelaksanaan Lesson Study. Data primer diperoleh dari hasil 

observasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan lembar observasi dan respon 

pelaksanaan Lesson Study, dokumentasi video dan foto. Analisis data dilakukan secara 

deskriptif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Aktivitas Komunitas Belajar pada Pembelajaran Mikro 

Komunitas belajar pada pembelajaran mikro berjumlah 105 orang mahasiswa 

pendidikan biologi program S1 dan PPG Bio SM3T, 8 orang calon guru pamong PPG 

SM3T, dan 15 orang dosen Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sekolah. Peserta 

didistribusikan pada 11 kelompok belajar dengan jumlah peserta 8 – 11 
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orang/kelompok. Jumlah mahasiswa peserta, dosen pembimbing dan calon guru 

pamong yang berpartisipasi pada pembelajaran mikro semester genap seperti pada Tabel 

1. 

 

Tabel 1. Jumlah Peserta pelaksanaan Pembelajaran Mikro Prodi Pendidikan Biaologi  

  Semester Genap 2014/2015 
No. Program Jumlah  

1. Mahasiswa Program Profesi Guru Biologi (SM3T)  17 

2. Mahasiswa Program Sarjana  Pend. Biologi  (Reguler) 71 

3. Program Sarjana Pend. Biologi  PGMIPAU (PGMIPAU) 17 

      4.         Calon Guru Pamong Biologi SMA Pekanbaru                                                            8* 

      5. Dosen Pendidikan Bio FKIP Universitas Riau 15 

 Total 128 

 

*Calon Guru pamong hanya hadir pada pembelajaran mikro mhs PPG Bio SM3T 

 

Aktivitas komunitas belajar pada  mahasiswa S1 Pendidikan Biologi yang 

berperan  sebagai guru modelnya adalah mahasiswa yang mendapatkan giliran bertugas 

menjadi guru, sedangkan observernya mahasiswa lain berjumlah 2 orang dan dosen 

pembimbing,  sementara  itu  mahasiswa  lainya  bertindak  sebagai  siswa  dalam peer 

teaching. Mahasiswa yang berperan sebagai observer adalah mahasiswa yang akan 

berperan menjadi guru model di jadwal perkuliahan berikutnya. Kegiatan lesson study 

oleh mahasiswa dikelola dan dijadwal oleh kelompok mahasiswa, untuk pembagian 

tugas dan penentuan guru model dan observer pada setiap pertemuan sebagai guru model, 

siapa menjadi observer, kapan dia akan tampil jadwalnya diberikan ke pembina 

matakuliah. Pemeranan sebagai guru model, observer, moderator dan notulis serta siswa 

dilakukan secara bergantian.   

Untuk mendapatkan bukti-bukti empirik terhadap fokus kajian pembelajaran 

maka subyek yang dikaji sebagai sumber data adalah dosen dan mahasiswa yang 

terlibat dalam kegiatan Lesson Study untuk matakuliah microteaching. Lesson study 

pada matakuliah microteaching dirancang dalam 4 siklus atau putaran. Setiap siklus 

melingkupi tiga tahapan yaitu : (1) perencanaan (plan) dalam menyusun teaching plan 

(Silabus RPP, rancangan evaluasi) dan teaching materials (LKS, Bahan Ajar, Media), 

(2) melakukan perkuliahan berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disusun 

(do) diobservasi  oleh    observer (sejawat, dosen pendamping, calon guru pamong) (3)  

melakukan  diskusi refleksi setelah selesai pembelajaran dipimpin moderator (salah 

seorang praktikan/mahasiswa). 

Pada tahapan pelaksanaan (do) guru model melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang sudah mendapatkan pengkajian secara bersama dan 

perbaikan (revisi) sesuai dengan saran dan masukan. Sementara itu anggota kelompok 

mikro bertindak sebagai observer (selain dosen model). Dalam melaksanakan observasi 

pelaksanaan pembelajaran, juga diundang dosen dan calon guru pamong diluar 

kelompok matakuliah microteaching untuk ikut melakukan observasi pembelajaran. 

Observasi didasarkan pada lembar observasi terbuka dan tertutup  yang  sudah  
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disiapkan.  Observasi  ditujukan  terhadap  aktivitas  belajar  mahasiswa  selama 

perkuliahan  baik  yang  positif  maupun  negatif.  Untuk  memperkuat  hasil  observasi  

juga  dilakukan pendokumentasian melalui rekaman foto dan video (audio-visual). 

Fokus observasi pada aktivitas belajar mahasiswa. 

Tahapan Refleksi (see). Kegiatan refleksi dilakukan segera setelah pembelajaran 

selesai. Kegiatan ini diikuti seluruh observer dan dosen model dan dipimpin oleh 

seorang moderator serta dibantu seorang sekretaris. Pada kegiatan ini dilakukan 

diskusi terhadap peristiwa yang muncul dalam pembelajaran baik secara umum 

maupun khusus, positif  maupun negatif terhadap kemampuan guru model memfasilitasi 

pembelajaran. Aktivitas belajar siswa yang menjadi perhatian utama. Langkah yang 

dilakukan dalam kegiatan ini adalah moderator memperkenalkan masing-masing 

hadirin yang mengikuti kegiatan refleksi dengan perannya masing masing, kemudian 

guru model diminta menyampaikan terlebih dahulu   kesannya terhadap pembelajaran 

yang baru saja berlangsung. Berikutnya seluruh observer diminta menyampaikan 

hasil observasinya  secara  berurutan.  Setelah semua  observer  menyampaikan  

komentarnya,  maka  langkah berikutnya adalah guru model diminta memberikan 

tanggapan atas komentar observer. Semangat yang dibangun  adalah  untuk  

meningkatkan  kinerja  pembelajaran  sebagaimana  fokus  masalah  yang  sudah 

direncanakan, bukan pada mencari kelemahan dosen model. Hasil refleksi ini kemudian 

digunakan untuk input bagi penyusunan perencanaan pembelajaran berikutnya. 

 

Kemampuan  Komunitas Belajar Merencanakan dan Melaksanakan 

Pembelajaran  

 

Tahapan plan, diawali dengan pengamatan video pembelajaran dan melakukan pengkajian 

secara bersama sama terhadap teaching plan dan teaching material yang telah 

direncanakan yang meliputi silabus matakuliah, materi yang akan diajarkan, media 

pembelajaran dan guru model yang akan berperan, lembar kegiatan mahasiswa dan 

instrumen evaluasi yang diperlukan. Kegiatan pengamatan video pembelajaran pada 

perencanaan pembelajaran akan sangat membantu mahasiswa dalam melaksanakan 

pembelajaran. Pada  kelompok mikro PGMIPAU dan  PPG SM3T video pembelajaran 

yang diamati adalah video pelaksanaan pembelajaran pada Kelompok Mikro PPL 1 

PGMIPAU semester Genap 2013/2014. Star and Strickland (2008), menyatakan pada 

pengamatan video interaksi pembelajaran di kelas, calon guru perlu difasilitasi untuk 

berlatih bagaimana mengobservasi secara detail dengan memperhatikan aspek 

pedagogis sesuai tingkat berfikir dan karakteristik siswa.  
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 Gambar 1. Three Ways Conference PPL Biologi SMA PPG SM3T 

 

Selanjutnya dilakukan pengkajian dan pembahasan Teaching Plan yang telah 

disiapkan oleh masing-masing peserta. Hasil pengkajian digunakan untuk perbaikan 

terhadap rancangan pembelajaran yang disusun. Pada pembelajaran mikro kegiatan plan 

untuk mempersiapkan silabus, RPP dan perangkatnya disiapkan oleh mahasiswa yang 

bertugas secara bergiliran. Plan pada PPL mahasiswa PPG SM3T dilaksanakan dengan 

Three Ways Conference dihadiri oleh Dosen pembimbing- guru pamong – mahasiswa 

untuk mendiskusikan hal-hal terkait pelaksanaan pembelajaran (Gambar 1).  Plan pada 

kelompok PGMIPAU dan Reguler dihadiri oleh mahasiswa dan dosen 

pendamping.Selanjutnya Teaching plan yang telah direvisi masing-masing mahasiswa 

diberikan penilaian menggunakan lembar penilaian (aspek isi, pedagogis,dan 

konstruksi) oleh dosen pembimbing. Kemampuan merencanakan dan menyusun 

perangkat pembelajaran komunitas belajar seperti pada Gambar 2 dan 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kemampuan Kelompok Microteaching mengembangkan  

       Teaching Plan dan Teaching Material 
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Gambar 3. Kemampuan Mahasiswa Melaksanakan Pembelajaran 

 

Jadwal pelaksanaan pembelajaran disesuaikan oleh setiap kelompok. Fokus 

pengamatan pada aktivitas belajar “siswa” dan dinamika kelompok. Pelaksanaan 

pembelajaran dan  kemampuan melaksanakan pembelajaran dalam kelompok mikro 

(Peer Teaching) pada Gambar 4, 5, dan Tabel 2. Guru model melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan perencanaan, dan observer mengamati aktivitas belajar 

siswa. Hasil pengamatan menunjukkan calon guru (preservice teacher) dapat 

memfasilitasi dan menarik perhatian siswa untuk berfikir, menginterpretasi serta 

membuat hubungan berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Lewis (2002) 

melalui Lesson Study dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan berfikir karena 

setiap anggota dapat berkolaborasi dalam merencanakan, melaksanakan dan merefleksi 

pembelajaran sesuai keperluan siswa. 
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Gambar 4. Fokus pengamatan: aktivitas belajar “siswa” dalam kelompok 
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 Gambar 5. Partisipasi Kelompok Dalam Microteaching 

 Tabel 2. Profil rata-rata nilai kelompok pada Microteaching 

 

Kelompok  Presensi Tugas Praktikum UAS Absolut Relatif 

PGMIPAU 1 86.6 82.5 84.0 84.5 84.2 A- 

PGMIPAU 2 87.2 81.2 81.2 81.8 82.0 A- 

REG 1 95.0 84.1 76.9 82.7 82.5 A- 

REG 2 81.8 77.4 77.6 76.6 77.6 B+ 

REG 3 90.0 80.7 80.0 80.6 81.4 A- 

REG 4 78.7 79.0 77.9 79.4 78.8 B+ 

REG 5 87.5 77.0 76.6 79.8 78.5 B+ 

REG 6 95.0 80.0 78.7 78.5 80.9 A- 

REG 7 88.3 75.0 75.5 74.0 76.1 B+ 

PPG 1 81.0 79.8 79.3 81.5 82.0 A- 

PPG 2 82.3 78.9 77.9 78.8 80.2 B+ 
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Gambar 6. Profil  Mahasiswa Pendidikan Biologi pada Microteaching 

Setelah selesai pembelajaran dilakukan refleksi oleh semua anggota kelompok. 

Contoh pembahasan bahan diskusi refleksi berdasarkan observer seperti pada Gambar 4. 

Pada gambar  terlihat aktivitas kelompok ada “siswa” yang aktif menjadi leader sejak di 

awal kegiatan sampai pada diskusi hasil kegiatan topik  komposisi tulang, dan juga ada 

“siswa”yang belum dapat berkonsentrasi di awal kegiatan belum mendapat perhatian 

guru model. Melalui kegiatan observasi dan refleksi mahasiswa dapat saling belajar 

dalam menjalankan perannya baik sebagai guru model, siswa, maupun observer. 

Diharapkan dengan latihan ini dapat dijadikan pengalaman saat melaksanakan 

pembelajaran selanjutnya. Terlihat pada Gambar 5 dan 6  perencanaan, partisipasi, 

pelaksanaan pembelajaran anggota  kelompok berada dalam kategori baik dan sangat 

baik. 

 

PENUTUP 

Hasil kajian komunitas belajar pada pembelajaran mikro program studi pendidikan 

biologi dapat memupuk kerjasama, tanggung jawab, kemandirian, dan komunikasi 

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran biologi sesuai 

standar isi, proses dan penilaian. Pemberdayaan komunitas belajar ini dapat 

ditindaklanjuti pada pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL 2) melalui 

penerapan  Lesson Study Berbasis Sekolah (LSBS) dengan melibatkan mahasiswa 

praktikan dan guru pamong dari berbagai bidangstudi pada satu sekolah untuk saling 

belajar. 
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Abstract 
This study aimed to test the effectiveness of module Conceptual Approach in based 

traditional culture equipment to reducing misconceptions in students of Physics. The 

module is using ADDIE Model, Data necessary about student misconceptions in 

physics learning using examination before and after The implementation approaches. 

To conduct the study, involving all the students of class VIII Junior High School (SMP) 

Kuok, Kampar district, Riau as population. While the sample was taken at random from 

the population used Homogeneity and Normality Test,  which is a school in the city and 

one rural school. The information obtained from the questionnaires were analyzed 

descriptive statistics and statistical inference. Descriptive analysis was used to examine 

the frequency, mean and percentage. While inferential analysis was used to hypothesis 

test. The Hypotheses were tested using t-tests comparing the mean and variance 

analysis (ANOVA) at 0.05 significant level as a guide for acceptance or rejection. The 

information presented only the essence or summary of computer output. The results 

showed that: (1) Misconceptions on groups of students in the city showed that in the 

pre-test of the experimental group which is equal to (mean = 2.498), while the control 

group of (min 2.4984), whereas in the group of students who were in rural in a pre-test 

of the experimental group which is equal to (mean = 2.2880), while the control group 

was 2.2668 is lower than the experimental group. (2) The misconceptions of force is 

still grouth are as followed concept of force, Newton's laws, work and energy and 

simple machines (3) The results of hypothesis testing showed that  group of students in 

the city  in  experimental class group by PEKONSI BPBT learning, the average in the 

post-test (mean = 3.3488) were higher than average in the post-test control group 

(mean = 3.1340). while in the group of students in rural areas shows that in the 

experimental group classes by PEKONSI learning, misconceptions in the post-test 

(mean = 3.2952) is higher than the average in the post-test control (mean = 2.9460 ). 

This was showed that the teaching used PEKONSI BPBT learning can reduce  students 

misconceptions more than the PEKONSI learning. 

 

Keywords: interactive conceptual approach, traditional culture equipment, 

Misconceptions, Force and  application 
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Pendahuluan 

 

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Sehingga 

dapat diertikan bahawa  tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek 

organisme atau pribadi (Djamarah, 2006). Hamalik (2007) juga menambahkan bahwa 

belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.  

Pencapaian tujuan pembelajaran disetiap akhir program pengajaran dapat diketahui 

dengan dilakukan peperiksaan. Indikator keberhasilan dari pencapaian tujuan 

pengajaran tersebut adalah kemampuan belajar pelajar yang diwujudkan dalam bentuk 

Nilai Murni  pada ujian Nasional (UN).  Hasil Nilai Murni pelajaran Sains yang 

diperoleh pelajar dari tahun ke tahun masih kurang menyenangkan (Dinas P & K Riau 

2014).  Hal ini menunjukkan kualiti pendidikan Sains masih rendah. Penyebab universal 

atas masih rendahnya mutu pendidikan Sains yang secara umum diterima oleh para 

pendidik Sains adalah adanya kesalahpahaman konsep dan kondisi pembelajaran yang 

kurang memperhatikan prakonsepsi yang dimiliki pelajar.  Penyebabnya mungkin 

kerana para guru Sains mengajar berdasarkan anggapan tersembunyi bahawa 

pengetahuan dapat dipindahkan secara menyeluruh dari pikiran guru ke pikiran pelajar.  

Dalam  pembelajaran tradisional keberhasilan umumnya diukur oleh para pelajar dalam 

kemampuan untuk memecahkan masalah kuantitatif.  Ini tidak menunjukkan  bahawa 

pelajar belajar secara konseptual  (McDermot & Shaffer, 1992),  Mestre (1991) sangat 

menggarisbawahi bahawa pembelajaran tradisional  tidak efektif dalam menghindari 

kesalahpahaman pelajar kerana konsep-konsep alternatif yang tidak ditangani oleh 

instruksi tradisional (Dykstra et al, 1992.) sehingga terjadi miskonsepsi.  Menurut 

Suparno (2005), penyebab miskonsepsi yang terjadi pada pelajar di antaranya 

disebabkan oleh pengajar dan cara mengajar, tidak menguasai bahan, bukan lulusan dari 

ilmu Sains, tidak membiarkan pelajar mengungkapkan gagasan/idea dan relasi guru-

pelajar kurang baik.  

Masalah utama dalam pengajaran sains adalah mengatasi kesalahpahaman Matthias R. 

(2014)  Dalam pembelajaran tradisional biasanya kaedah P&P guru tidak berkesan 

sehingga juga menjadi penyumbang kepada miskonsepsi pelajar terhadap sesuatu yang 

dipelajarinya Azaman et al (2010). Suparno (2005) juga mengatakan bahawa cara 

mengajar yang hanya berisi ceramah dan menulis, langsung ke dalam bentuk 

matematika, tidak mungungkapkan miskonsepsi, tidak mengoreksi PR, model analogi 

yang dipakai kurang tepat, model demonstrasi yang sempit juga mengakibatkan 

miskonsepsi pada pelajar. Selain itu, masalah yang dihadapi guru dan pelajar terhadap 

pelaksanaan P&P di sekolah adalah kurangnya bahan bantu P&P yang bersesuaian. 

Azaman et al, (2010). 

Pembelajaran konvensional menyumbang terhadap terjadinya miskonsepsi pada pelajar, 

ini sesuai dengan hasil kajian di sebuah kota di salah satu kabupaten di Riau diperoleh 

bahawa pada umumnya pelajar mengalami miskonsepsi. Dari kajian yang dilakukan 

dari 215 pelajar diperoleh bahawa 80% dari  sampel menyumbang terhadap miskonsepsi 

pelajar yang disebabkan pemikiran asosiatif, 83% dari sampel menyumbang terhadap 

miskonsepsi pelajar yang disebabkan oleh  pemikiran  humanistik. 12% dari sampel 

menyumbang terhadap miskonsepsi sebahagian disebabkan oleh alasan yang tidak 
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lengkap, 86% dari sampel menyumbang terhadap miskonsepsi pelajar yang disebabkan 

indicator Intuisi yang salah, 85 % dari sampel menyumbang terhadap miskonsepsi 

pelajar yang disebabkan indicator tahap perkembangan kognitif, dan 70% dari sampel 

menyumbang terhadap miskonsepsi pelajar disebabkan indicator  kemampuan pelajar 

(Fakhruddin 2012) 

Peran guru dalam proses pembelajaran khususnya sains sangat sentral, guru tidak hanya 

sebagai sumber belajar tetapi juga sebagai motivator serta memiliki tugas sebagi penilai, 

profesionalisme seorang guru dalam memahami bidang keilmuan khusunya konsep 

sains dengan baik sangat diperlukan, apabila guru mengalami pemahaman konsep yang 

kurang baik maka dikhawatirkan pelajar akan mengalami hal yang serupa (indrakutni 

2005). Rendahnya pemahaman konsep dan miskonsepsi yang terjadi pada guru juga 

tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan hasil belajar pelajar menjadi rendah (sahrul 

2011). Salah satu kesulitan untuk mengatasi kesalahpahaman adalah bahwa guru sendiri 

tidak dilatih untuk mengatasi kesalahpahaman. Osman et al. (2006) menambahkan, 

meskipun peran guru IPA kualitinya telah terealisasi, tapi seperti banyak negara 

(misalnya Pakistan, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Inggris), Malaysia 

menghadapi masalah dimana Ilmu guru tidak memadai terlatih terutama di pengajaran 

Fisika, Kimia dan Matematika. Akibatnya, guru yang tidak terlatih dalam Ilmu pelajaran  

dan mengajar sering diharuskan untuk mengajar Sains. 

Muller dan Sharma (2007) menyatakan bahawa miskonsepsi berbahaya kerana 

memberikan pelajar pemikiran/rasa yang salah dalam mengetahui sehingga membatasi 

usaha mental yang mereka investasikan dalam belajar dan juga terjadi interferensi 

antara konsep yang salah yang telah dipelajari dengan konsep yang benar yang sedang 

dipelajari. Bahaya miskonsepsi yang lain adalah bersifat menetap saat tidak terbukti 

salah atau mendapat tantangan konsep lain (simanek, 2007) 

Guru dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran, pada 

saat munculnya kesalahpahaman konsep, mesti menyajikan konflik kognitif sehingga 

terjadi ketidakseimbangan pada diri pelajar.  Konflik kognitif yang disajikan guru, 

diharapkan dapat menyadarkan pelajar atas miskonsepsinya dan pada akhirnya 

merekonstruksi konsepsinya menuju konsepsi ilmiah.  Sehingga pembelajaran IPA akan 

menimbulkan suasana belajar yang bererti (meaningful learning).  Belajar bererti terjadi 

bila informasi terkait dengan konsep-konsep yang relevan yang tersedia dalam struktur 

kognitif (Dahar, 1988).  Konsepsi dapat diubah dengan melakukan dan  menyajikan 

proses pembelajaran dengan model konstruktivis. Halim et al. (2009) menyatakan 

bahwa untuk membangun sebuah model yang efektif belajar mengajar fisika mengajar 

itu harus dimulai dengan menjelajahi atau mengidentifikasi kesulitan dan 

kesalahpahaman yang dihadapi oleh siswa menggunakan tes diagnostik 

 

Kesalahpahaman konsep pada pelajar yang muncul secara terus menerus dapat 

mengganggu pembentukan konsepsi ilmiah.  Pembelajaran yang tidak memperhatikan 

kesalahpahaman konsep menyebabkan kesulitan belajar dan akhirnya akan berakhir 

pada rendahnya prestasi hasil belajar.  Pembelajaran tradisional yang menganggap 

bahawa pengetahuan boleh dipindahkan secara menyeluruh dari pikiran guru ke pikiran 

pelajar perlu digeser menuju pandangan konstruktivisme yang beranggapan bahawa 

pengetahuan dibangun dalam diri pelajar (Howe, 1996). Secara khas diperlukan 
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perubahan pola pikir yang digunakan sebagai landasan pendidikan.  Pada amnya 

kegiatan belajar mengajar lebih mementingkan pada pengajaran daripada pembelajaran.  

Pembelajaran diartikan sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku 

pelajar yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman atau pelatihan.  Pola pikir 

pembelajaran pun perlu terakhir dari sekedar memahami menuju pada penerapan konsep 

dan prinsip keilmuwan.  Dalam pilar-pilar pembelajaran dari UNESCO, selain terjadi 

learning to know (pembelajaran untuk tahu), juga mesti terjadi learning to do 

(kemampuan untuk berbuat).  Pembelajaran terpusat pada pelajar, guru hanya berperan 

sebagai fasilitator dan mediator (Depdiknas, 2006). 

Pembelajaran tradisional berkemungkinan terjadinya miskonsepsi pelajar, hal ini 

terbukti dari kajian Fakhruddin (2014) diperoleh bahawa Persentse miskonsepsi siswa 

pada konsep gaya dan aplikasinya  di Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tergolong 

tinggi, yaitu 80% siswa miskonsepsi pada materi pokok gaya, 83% siswa miskonsepsi 

pada materi Hukum Newton, 50% siswa miskonsepsi pada materi pokok pesawat 

sederhana, dan 68% siswa miskonsepsi pada materi pokok usaha dan energy. 

Dalam proses pembelajaran, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelbagai kesalahan. 

Kesalahan yang dibuat oleh pelajar dalam belajar diantaranya adalah   kesalahan dalam 

berhitung atau salah dalam penulisan rumus, kesalahan-kesalahan dalam mengingat atau 

menghafal. Kesalahan yang terjadi secara terus menerus serta menunjukan kesalahan 

konsep dikenal dengan salah konsep atau  miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan suatu 

konsep yang tidak sesuai dengan pengertian yang diterima para pakar dalam bidang 

tersebut. Bentuk miskonsepsi dapat berupa konsep awal, kesalahan, hubungan yang 

tidak benar antar konsep-konsep. Menurut teori perkembangan intelektual Piaget, 

miskonsepsi akan terjadi jika struktur mental yang ada tidak cukup akurat untuk 

mengakomodasi pengetahuan yang baru. Miskonsepsi akan mudah diketahui melalui 

penalaran yang digunakan kurang masuk akal, kurang lengkap dan kurang jelas. Novak 

(2002) mendefinisikan miskonsepsi sebagai suatu interpretasi konsep-konsep dalam 

suatu pernyataan yang tidak dapat diterima. Suparno (1998) memandang miskonsepsi 

sebagai pengertian yang tidak akurat akan konsep, penggunaan konsep yang salah, 

klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-konsep yang berbeza dan 

hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. Dari pengertian di atas 

miskonsepsi dapat diartikan sebagai suatu konsepsi yang tidak sesuai dengan pengertian 

ilmiah atau pengertian yang diterima oleh para ilmuwan. 

 

.  

 

Miskonsepsi yang dialami pelajar bersifat resisten dalam pembelajaran, sedangkan di 

sisi lain anak-anak memiliki penalaran formal yang berbeza-beza.  Dalam hal ini, 

pelajar memerlukan pembelajaran yang tepat agar pembelajaran menjadi lebih 

bermakna.  Dengan demikian model belajar konstruktivis dipilih sebagai suatu studi 

eksperimental dalam upaya untuk mengurangi kesalahpahaman konsep pelajar ditinjau 

dari penalaran formal pelajar.  Konstruktivisme dilihat sebagai suatu proses 

pembelajaran di mana pelajar membina makna secara aktif berdasarkan pengalaman 

yang dilaluinya dengan pengetahuan sedia ada serta dalam konteks sosial tentang 

fenomena yang berlaku di alam ini (payne 2006).  
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Salah satu alternatif  pembelajaran konstruktivisme yang diharapkan dapat mengurangi 

miskonsepsi pelajar dan mengatasi permasalahan di atas adalah pendekatan konseptual 

interaktif yang disepadukan dengan peralatan percubaan berasas peralatan budaya 

tradisional. Dengan menyepadukan pendekatan pembelajaran dan peralatan budaya 

maka terjadilah pembelajaran yang bersifat kontekstual. Hasil belajar dan sikap yang 

positif dipengaruhi oleh pembelajaran berasaskan contextual dan mencapai kedalaman 

persefahaman yang lebih baik.  (Lye et al., 2002), Viana Dwi, dkk (2013) dalam kajian 

beliau menyimpulkan bahawa pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran 

berasaskan kontekstual mampu mengatasi miskonsepsi. Dalam kajian yang lain 

dipeoleh bahawa pendekatan Konteks berbantuan Multimedia Interaktif mampu 

menghantarkan pelajar dalam menurunkan miskonsepsi menjadi lebih tinggi berbanding 

dengan model pengajaran konvensional. (Ni Made Sari Suniati, Wayan Sadia, Anggan 

Suhandana 2013). 

Berdasarkan huraian permasalahan dan pemecahan masalah tersebut, untuk mengambil 

tindakan perbaikan agar miskonsepsi tidak banyak lagi terdapat pada pelajar maka 

peneliti tertarik untuk mengurangi miskonsepsi yang dialami pelajar dalam kajian 

dengan judul Keberkesanan pendekatan konseptual interaktif berasas peralatan budaya 

tradisional dalam mengurangi miskonsepsi pelajar.  Penelitian ini bertujuan menguji 

keberkesanan Penerapan Pendekatan konseptual interaktif berbasis peralatan budaya 

tradisional untuk mengurangi Miskonsepsi pada konsep Daya,  di kalangan pelajar SMP 

se Kabupaten Kampar Propinsi Riau Indonesia.   

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: Bagi siswa, dapat mengetahui 

miskonsepsi yang terjadi pada dirinya dan berusaha menguranginya dengan mengikuti 

proses pembelajaran inovasi yang sudah dikembangkan oleh ahli. Bagi guru, dapat 

dijadikan salah satu strategi pembelajaran dalam mengurangi miskonsepsi pelajar. Bagi 

sekolah, sebagai salah satu masukan untuk mengurangi miskonsepsi pelajar pada mata 

pelajaran lainnya. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang berminat untuk 

mengembangkan hasil penelitian dengan ruang lingkup dan subyek penelitian yang 

lebih luas. 

 

Metodologi Kajian 

Rekabentuk 

Sampel 

Instrumen Kajian – Kesahan dan Kebolehpercayaan 

Data Analisis 

 

Kajian ini dilaksanakan di kelas VIII1 dan VIII2 SMP Muhammadiyah Kuok (sekolah di 

dalam Bandar) dan kelas VIII1  dan VIII2 SMP Negeri 3 Kuok (sekolah di Luar Bandar). 

Pelaksaan penelitian ini  pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah rancangan pretest-

posttest control Group design (Sugiyono 2009). Dalam rancangan ini digunakan dua 

kelompok yang dipilih secara random untuk masing masing sekolah, kemudian diberi 

pretest untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Hasil Pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak 

berbeda secara signifikan. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan 
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dalam penelitian ini, di mana tahap pelaksanaan penelitian ini meliputi penerapan 

pendekatan konseptual interaktif berbasis peralatan budaya tradisional 

Rancangan Kajian untuk kedua sekolah (SMP M (Bandar) dan SMP N 3 (luar Bandar) 

adalah Rancangan pretest-posttest control Group design yang dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Rancangan pretest-posttest control Group design 

Kelompok Pretest Treatment Postes 

Eksperimen 

Kontrol 

T1 

T3 

X1 

X2 

T1 

T4 

                                 (Sugiyono, 2009) 

Keterangan: 

T1, T3  :  Miskonsepsi  siswa sebelum proses pembelajaran di kelas eksperimen dan 

kontrol 

X1    :   Perlakuan melalui penerapan Pendekatan konseptual interaktif berbasis 

peralatan budaya tradisional (PEKONSI BPBT) 

X2     :   Perlakuan melalui penerapan Pendekatan konseptual interaktif sahaja 

(PEKONSI) 

T2, T4   :   Miskonsepsi siswa setelah proses pembelajaran di kelas eksperimen dan 

kontrol 

 

Populasi penelitian ini adalah siswa semua kelas VIII se kecamatan Kuok. Sampel pada 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII1 dan VIII2 sebagai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Adapun sumber data yang diuji berasal dari nilai raport semester ganjil. 

Selanjutnya penentuan kelas kontrol dan kelas eksperimen, peneliti melakukan 

probability sampling yaitu simple random yang salah satunya dengan cara undian. 

Teknik undian ini dilakukan untuk menghindari adanya unsur subjektif yaitu dengan 

memberikan hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan 

menjadi kelas eksperimen atau kelas kontrol. 

Dari hasil undian terpilih kelas VIII1 SMP Muhammadiyah  (25 siswa)  dan kelas VIII1 

SMP N 3 (25 siswa) yang  dijadikan sebagai kelas eksperimen dan akan diberi 

perlakuan dengan penerapan pendekatan konseptual interaktif berbasis peralatan budaya 

tradisional sedangkan  kelas VIII2 untuk masing masing sekolah yang juga berjumlah 25 

siswa dijadikan sebagai kelas kontrol. 

. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan test 

miskonsepsi siswa yang berjumlah 30 pertanyaan.   

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Perbezaan miskonsepsi setelah proses perbelajaran yang telah mengikuti 

pengajaran dan pembelajaran dengan PEKONSI BPBT dan pengajaran dan 

pembelajaran dengan kaedah PEKONSI sahaja pada kumpulan di dalam bandar 
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Penyelidik telah melakukan tes miskonsepsi terhadap 25 orang pelajar  Kelas VIII 

Sekolah Sekolah Pertama pada kumpulan eksperimen dan 25 orang pelajar Kelas VIII 

Sekolah Sekolah Pertama pada kumpulan kawalan di sekolah di bandar.  Bagi mengenal 

pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan miskonsepsi dalam ujian pasca bagi 

kumpulan eksperimen dan kawalan ujian t berpasangan (Paired Samples t Test) dua sisi 

(two-sided atau two-tailed test) telah dijalankan dan  hasil dapatan adalah seperti pada 

Jadual 1  berikut : 

 

Jadual 1 Ujian-t Berpasangan Perbandingan miskonsepsi Antara Ujian  Pasca Bagi 

Kumpulan Eksperimen dan kawalan di dalam bandar  

  

 
 Mean N Std Deviation Std Error Mean 

Pasca Eks Bandar 3,3488 25 .56016 .11203 

Pasca_Ktrl_Bandar 3.1340 25 .53144 .10629 

 

 

Berdasarkan Jadual 1 jelas menunjukkan bahawa dalam kumpulan eksperimen iaitu 

yang diajar dengan pembelajaran PEKONSI BPBT, miskonsepsi dalam ujian  pasca 

(min=3,3488) adalah lebih tinggi dan berbeza secara singnifikan dengan ujian pasca 

kontrol (min=3,1340). Ini menunjukkan bahawa kaedah pengajaran PEKONSI BPBT 

dapat menurunkan miskonsepsi sains pelajar  

 

Perbezaan miskonsepsi setelah proses perbelajaran yang telah mengikuti 

pengajaran dan pembelajaran dengan PEKONSI BPBT dan pengajaran dan 

pembelajaran dengan kaedah PEKONSI sahaja pada kumpulan di luar bandar 

Penyelidik akan telah melakukan tes miskonsepsi terhadap 25 orang pelajar  Kelas VII 

Sekolah Sekolah Pertama pada kumpulan eksperimen dan 25 orang pelajar Kelas VII 

Sekolah Sekolah Pertama pada kumpulan kawalan di sekolah di luar bandar.  Bagi 

mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan miskonsepsi dalam ujian 

pasca bagi kumpulan eksperimen dan kawalan ujian t berpasangan (Paired Samples t 

Test) dua sisi (two-sided atau two-tailed test) telah dijalankan dan  hasil dapatan adalah 

seperti pada Jadual 2  berikut : 

 

Jadual 2 Ujian-t Berpasangan Perbandingan miskonsepsi Antara Ujian  Pasca Bagi 

Kumpulan Eksperimen dan kawalan di luar bandar  

 
 Mean N Std Deviation Std Error Mean 

Pasca Eks Luar Bandar 3.2952 25 .41660 .08332 

Pasca_Ktrl_Luar Bandar 2.9460 25 .51366 .10273 

 

Berdasarkan Jadual 2 jelas menunjukkan bahawa dalam kumpulan eksperimen iaitu 

yang diajar dengan pembelajaran PEKONSI BPBT, miskonsepsi dalam ujian  pasca 

(min=3,2952) adalah lebih tinggi dan berbeza secara singnifikan dengan ujian pasca 

kawalan (min=2,9460). Ini menunjukkan bahawa kaedah pengajaran PEKONSI BPBT 

dapat menurunkan miskonsepsi sains pelajar  
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Perbezaan miskonsepsi setelah perbelajaran yang telah mengikuti pengajaran dan 

pembelajaran dengan PEKONSI BPBT berdasarkan kumpulan pelajar Bandar 

dan luar bandar 

 

Penyelidik telah melakukan tes diagnostic terhadap 25 orang pelajar  Kelas VII Sekolah 

Sekolah Pertama pada kumpulan Bandar dan 25 orang pelajar Kelas VII Sekolah 

Sekolah Pertama pada kumpulan Luar Bandar.  Bagi mengenal pasti sama ada terdapat 

perbezaan yang signifikan miskonsepsi dalam ujian pasca bagi kumpulan eksperimen di 

dalam Bandar dan  dalam ujian pasca bagi kumpulan eksperimen di dalam luar Bandar 

ujian t berpasangan (Paired Samples t Test) telah dijalankan dan  hasil dapatan adalah 

seperti pada Jadual 3  berikut : 

 

Jadual 3 Ujian-t Berpasangan Perbandingan miskonsepsi  Ujian Pasca antara Kumpulan 

Bandar dan luar bandar  dengan proses pembelajaran PEKONSI BPBT 

 
 Mean N Std Deviation Std Error Mean 

Pasca Eks Bandar 3,3488 25 .56016 .11203 

Pasca_Eks_ Luar Bandar 3.2952 25 .41660 .08332 

 

Berdasarkan Jadual 3 jelas menunjukkan bahawa dalam kumpulan bandar iaitu yang 

diajar dengan pembelajaran PEKONSI BPBT, miskonsepsi dalam ujian  pasca 

(min=3,3488) adalah lebih tinggi dan berbeza secara singnifikan dengan ujian pasca 

(min=3,2952). Ini menunjukkan bahawa kaedah pengajaran PEKONSI BPBT dapat 

menurunkan miskonsepsi sains pelajar  

 

Pembahasan 

Perbezaan miskonsepsi  terjadi setelah melaksanakan proses pembelajaran pada 

kumpulan eksperimen (PEKONSI BPBT) dan kumpulan kawalan (PEKONSI Sahaja) 

baik di kumpulan  Bandar mahupun  luar Bandar  tapi tidak signifikan dengan nilai 

signifikansinya sebesar 0,866 di kumpulan Bandar dan 0,508 di kumpulan luar bandar. 

Secara deskriptif terjadi perbezaan mean iaitu 3,34 pada kumpulan eksperimen 

(PEKONSI BPBT) dan 3,13 pada kumpulan kawalan (PEKONSI Sahaja) pada 

kumpulan Bandar, perbezaan mean juga terjadi pada kumpulan luar Bandar iaitu 3,29 di 

kumpulan eksperimen (PEKONSI BPBT) dan 2,94 di kumpulan kawalan (PEKONSI 

Sahaja). Hal ini boleh terjadi disebabkan pada kelas eksperimen terjadi pembelajaran 

kontekstual yang berbasis budaya tradisional. 

Selanjutnya, didapati kumpulan luar bandar dengan pengajaran  PEKONSI BPBT 

pengurangan miskonsepsi lebih tinggi daripada pengajaran PEKONSI sahaja, apabila 

dibandingkan  kumpulan bandar dengan pengajaran PEKONSI BPBT pengurangan 

miskonsepsi ”tidak terlalu tinggi” daripada pengajaran PEKONSI sahaja.  Hal ini 

disebabkan bahawa pada kumpulan luar bandar pelajar lebih mengenal alat peraga yang 

digunakan bila dibandingkan dengan pelajar di dalam bandar, kedua kumpulan ini 

terjadi pembelajaran kontekstual, tetapi kesan pembelajaran kontekstual ini lebih 

berkesan pada kumpulan pelajar di luar bandar. 
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Pembelajaran dengan menggunakan PEKONSI BPBT dapat berkesan, baik di kumpulan 

Bandar mahupun di kumpulan luar Bandar, perbezaan kedua kumpulan ini tidak 

signifikan dengan signifikansinya sebesar 0,259, tetapi jika dilihat dari gain sebelum 

dan setelah pembelajaran pada kumpulan Bandar iaitu 2,49 sebelum pembelajaran dan 

3,34 setelah pembelajaran sehingga diperoleh pebezaan 0,85. Sedangkan pada 

kumpulan luar Bandar diperoleh 2,28 sebelum pembelajaran dan 3,29 setelah 

pembelajaran sehingga diperoleh perbezaan 1,01. Perbezaan gain yang terlihat di 

kumpulan luar Bandar lebih besar dari gain di kumpulan  Bandar, hal ini disebabkan 

kerana pelajar di kumpulan luar Bandar lebih terbiasa dengan peralatan budaya bila 

dibandingkan dengan pelajar yang berada pada kumpulan di dalam Bandar, ertinya pada 

kumpulan luar Bandar lebih terjadi pembelajaran kontekstual bila dibandingkan dengan 

kumpulan di dalam Bandar. 

           Hal ini sesuai dengan konsep Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and 

learning) dimana pendekatan pembelajaran kontekstual   membantu guru mengaitkan 

antara bahan yang diajarkannya dengan situasi dunia sebenar pelajar dan menggalakkan 

pelajar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari (Trianto, 2009) Pembelajaran kontekstual adalah 

dalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi pembelajaran 

dengan situasi dunia sebenar pelajar, dan menggalakkan pelajar membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimilikinya den dalam kehidupan mereka sehari -hari 

(Muslich, 2009) 

Pendekatan berasaskan konteks bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan 

rasa kagum dan ingin tahu pada pelajar tentang dunia alam. Pendekatan berasaskan 

kontekstual bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan rasa kagum dan 

ingin tahu tentang alam (Demircioglu et al., 2009). Pada masa yang sama, konteks boleh 

membantu pelajar untuk menghubungkan pengetahuan saintifik dengan kehidupan nyata 

(Lye, Fry dan Hart, 2001). para pelajar diperlukan untuk mendorong makna dengan 

menggunakan konteks, sehingga membenarkan "keperluan-untuk-tahu" pendekatan 

kandungan (Yigit, 2010). Dengan demikian, minat dan sikap positif pelajar terhadap 

fizik telah meningkat (Basir, Alinaghizadeh dan Mohammadpour, 2008, Eser ÜLTAY. 

2014)). 

Menurut Widodo Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan antara bahan yang diajar dengan situasi dunia sebenar pelajar dan 

menggalakkan pelajar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai ahli keluarga dan masyarakat. Dengan 

konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi pelajar. Proses 

pembelajaran berlangsung semulajadi dalam bentuk kegiatan pelajar bekerja dengan 

mengalami, bukan memindahkan pengetahuan guru dari guru ke pelajar. Namun yang 

menjadi permasalahan adalah tidak semua masalah sains boleh disimulasikan di 

labolatorium, terlebih lagi penggunaan labolatorium terhad hanya di sekolah (Faizin, 

2009) 

Hasil belajar dan sikap yang positif dipengaruhi oleh pembelajaran berasaskan 

contextual dan mencapai kedalaman persefahaman yang lebih baik (Lye et al., 2002), 

Viana Dwi, dkk (2013) dalam kajian beliau menyimpulkan bahawa pembelajaran 

menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan kontekstual mampu mengatasi 
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miskonsepsi pada pelajar untuk bahan fotosintesis. Dalam kajian yang lain dipeoleh 

bahawa pendekatan Konteks berbantuan Multimedia Interaktif mampu menghantarkan 

pelajar dalam menurunkan miskonsepsi menjadi lebih tinggi berbanding dengan model 

pengajaran konvensional. (Ni Made Sari Suniati, Wayan Sadia, Anggan Suhandana 

2013) 

Suprijono (2011) menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual atau Contextual 

Teaching and Learning (CTL) merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 

mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Penjelasan ini dapat dimengerti 

bahwa pembelajaran kontekstual adalah strategi yang digunakan guru untuk 

menyampaikan materi pelajaran melalui proses memberikan bantuan kepada siswa 

dalam memahami makna bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sendiri dalam lingkungan sosial 

dan budaya masyarakat. 

 

           Senada dengan itu, Sumiati dan Asra (2009) mengemukakan pembelajaran 

kontekstual merupakan upaya guru untuk membantu siswa memahami relevansi materi 

pembelajaran yang dipelajarinya, yakni dengan melakukan suatu pendekatan yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di 

kelas. 

 

Dari penjelasan di atas di peroleh bahawa pencapaian ujian pasca kumpulan rawatan 

pada kedua-dua kumpulan, baik kumpulan bandar mahupun pada kumpulan luar bandar 

setelah rawatan dijalankan memperoleh pengurangan miskonsepsi lebih tinggi 

berbanding dengan kumpulan konvensional. Ini menggambarkan dalam kedua-dua 

kumpulan rawatan pembelajaran PEKONSI BPBT dapat menurunkan miskonsepsi 

berbanding pembelajaran konvensional.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan terhadap pengurangan Miskonsepsi  

fisika siswa pada materi pokok Gaya dan Aplikasinya di kelas VIII SMP 

Muhammadiyah kuok dan SMP N 3 Kuok, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

Proses pembelajaran yang menggunakan Pendekatan Konseptual Interaktive berasaskan 

peralatan Budaya Tradisional (PEKONSI BPBT)  dan Pendekatan Konseptual 

Interaktive (PEKONSI) sahaja dapat menurunkan Miskonsepsi Fisika pelajar 

Penurunan Miskonsepsi pelajar melalui proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan konseptual interaktif berasas peralatan budaya tradisional (PEKONSI 

BPBT) lebih besar daripada melalui proses pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan konseptual interaktive (PEKONSI) sahaja 

Penurunan Miskonsepsi pelajar melalui pendekatan pembelajaran PEKONSI BPBT 

yang lebih besar diakibatkan pada proses pembelajaran ini menggunakan pembelajaran 

berasas budaya tradisional sehingga terjadi pembelajaran kontektual 

Berdasarkan  kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyarankan :  
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Pendekatan pembelajaran konseptual interaktif berasas peralatan budaya tradisional  

dapat dijadikan salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pembelajaran fisika.  

Penerapan pembelajaran menggunakan PEKONSI BPBT ini dapat dilakukan dengan 

team teaching agar pembelajaran menjadi lebih efektif dengan waktu yang tersedia. 
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PENGARUH PENGETAHUAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
PENGETAHUAN MANAJEMEN TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA 

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN ROKAN HILIR 
 

 

Firdaus 

Government secondary school principals 3 Bangko Pusako, Rokan Hilir District, Riau 

Province 

 

Abstract 
This study only measured the aspects of knowledge of information technology and 

knowledge management on the effectiveness of the head of a high schools in Kabupaten 

Rokan Hilir. This study uses of quantitative approach, the reseach data obtained from 

school principels direcly by using taste for variable information technology and 

knowledge management while the variable effectiveness date collection was obstained 

by using a questionaire. From the results of hypothesis testing variables and variable 

information technology knowledge management knowledge to the effectiveness of the 

principal of all the regression coefficient β is positive . This suggests improved 

independent variables and affect the increase in the dependent variable ( Work 

Effectiveness principal) , so that the figures obtained : 1 ) Constant value = 45 671 

shows a positive value means that when X.1 and X.2 enhanced the effectiveness of the 

principal increases , 2 ) value b1 = 1,034 indicates a positive value means that when 

X.1 increased by 1,034 , the effectiveness decreases , 3 ) value b2 = 1,084 is positive , 

meaning that if X.2 improved sebesra 1084 , then the effectiveness of the principal 

increases. Results of the study revealed several finding that 1) there is significant 

influence between technological knowledge information principels of the effectiveness  

of the principal, 2) there is significant influence between knowledge management 

principals, 3) both variables greatly affact the effectiviness of the work head school 

 

Keywords : Knowledge, effectiveness, management of information technology 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Sekolah merupakan tempat sekumpulan manusia dengan satu tujuan yaitu menuntut 

ilmu atau menimba ilmu, keberhasilan seorang siswa atau pelajar merupakan 

keberhasilan sekolah atau boleh dikatakan  sekolah yang berprestasi adalah sekolah 

yang menghasilkan tamatan yang bermutu (output yang baik). Untuk menghasilkan 

output yang baik harus melalui proses yang baik, proses dan autput yang baik bisa 

tercapai tentu nya membutuhkan manajemen yang baik pula. 

Sekolah merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri atas kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, masing-masing mereka mempunyai 

tugas dan tanggung jawab terhadap kemajuan dan mutu sekolah, dalam hal ini kepala 

sekolah sebagai pucuk pimpinan sangat bertanggung jawab karena kepala sekolah yang 

dapat memberikan perubahan atau perbaikan terhadap sekolah yang dipimpin nya. 

Untuk mendapatkan perubahan dan perbaikan tentu membutuhkan kemampuan  yang 

mumpuni serta ilmu pengetahuan yang cukup dalam hal ini ilmu memimpin atau disebut 
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juga dengan ilmu manajemen. 

Kepala sekolah yang baik dan efektif adalah kepala sekolah yang mempunyai program 

kerja yang tepat terencana dan berkesinambungan. Keberhasilan kepala sekolah dapat 

juga diukur dari tercapai atau tidaknya program kerja yang direncanakan. Keberhasilan 

kepala sekolah dalam memenej sekolahnya sesuai dengan program yang 

direncanakannya baru dikatakan kepala sekolah tersebut memiliki efektivitas  kerja 

yang baik. 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam organisasi, 

baik buruk nya suatu organisasi sering kali tergantung pada faktor pemimpin. Berbagai 

riset juga telah membuktikan bahwa faktor pemimpin memegang peranan penting dalam 

mengembangkan organisasi  

Banyak kepala sekolah tidak memiliki program kerja sehingga kepala sekolah 

tersebut tidak tau apa yang harus dikerjakan, mana pekerjaan yang utama yang menjadi 

prioritas dan mana yang harus di nomor dua kan dan seterusnya, akibat tidak 

terprogramnya kerja kepala sekolah pekerjaan tidak terlaksana tepat waktu dan tidak 

efektif disatu sisi ada yang terabaikan padahal pekerjaan tersebut adalah yang 

diprioritaskan.  

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat 

mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi misi sekolah, tujuan dan sasaran 

sekolah agar hal tersebut di atas dapat berjalan secara efektif memungkinkan seorang 

kepala sekolah menguasai manajemen yang baik. 

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan ditemukan adanya masalah yang 

dihadapi kepala sekolah dalam hal efektivitas sebagi berikut: 

1. Kepala sekolah masih kurang menguasai tentang teknologi informasi, hal ini dapat 

dilihat dari kurangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat penunjang 

kepala sekolah.   

2. Masih kurangnya sarana dan perasarana teknologi informasi disekolah, hal ini 

berdampak pada kebanyakan kepala sekolah kurang menguasaiteknologi informasi.  

3. Kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang pemanfaatan dan penguasaanteknologi 

informasi untuk kepala sekolah.  

4. Kurangnya dukungan dari instansi terkait, sehingga menyebabkan kepala sekolah 

banyak yang tidak mendapatkan informasi tentangteknologi informasi.  

Maka dari itu pentingnya pengetahuan manajemen bagi kepala sekolah serta 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Information Technologi (IT) bagi 

kepala sekolah unsur tersebut mungkin dapat membantu dalam efektivitas kerja kepala 

sekolah, sehingga hal tersebut di atas yang melatarbelakangi untuk melakukan 

penelitian efektivitas  kerja kepala sekolah. 

Berkaitan dengan pengaruh pengetahuan teknologi informasi kebijakan 

pembinaan madrasah dan pengetahuan manajemn terhadap efektivitas kerja kepala 

Sekolah Menengah Atas Kabupaten Rokan Hilir cukup besar pengaruhnya terhadap 

kinerja dan kemajuan  SMA di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk memperjelas serta 

memberikan arah tepat dalam pembahasan ini, maka penulis membatasi permasalahan 

hanya sebatas pengaruh pengetahuan teknologi informasi dan pengetahuan manajemen 

terhadap efektivitas kerja kepala sekolah. 
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Pengetahuan Teknologi informasi adalah kemampuan kepala sekolah dalam 

menguasai segala hal yang terdiri dari hardware, software, proses dan prosedur yang 

digunakan untuk membantu mencari teknologi informasi untuk keperluan sekolah 

dengan indikator : 1) penguasaan hardware, 2) penguasaan  sofware, 3) kemampuan 

mengoperasikan perangkat komputer, 4) Teknik mendistribusikan dan mengirim data 

informasi dan 5) Kesimpulan dan kepentingan data dan informasi 

Pengetahuan manajemen merupakan segala sesuatu yang diketahui kepala 

sekolah tentang kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan 

mengendalikan warga sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Indikator pengetahuan 

manajemen berdasarkan skor test meliputi : (1) konsep manajemen, (2) prinsip-prinsip 

manajemen (3) tujuan manajemen (4) keahlian manajemen (5) tingkat manajemen, dan 

(6) fungsi manajemen.   

Efektifitas kerja kepala Sekolah adalah Bagaimana seorang kepala Sekolah 

Menengah Atas dapat melaksanakan pekerjaannya secara tepat, efektif dan efesien dan 

mempunyai makna sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai hingga tercapai kepusan 

kerja dan prestasi kerja pada organisasi yang dipimpinnya ( sekolah). Efektivitas dapat 

dijadikan barometer untuk mengukur keberhasilan pendidikan dengan indikator dari 

efektivitas kerja kepala sekolah ini dapat dilihat dari tugas pokok kepala sekolah, yaitu 

1) tugas manajerial, 2) tugas supervisi dan 3) tugas kewirausahaan.  

 

B. KAJIAN TEORI 

 

Menurut kamus Bahasa Inggris-Indonesia efektivitas berasal dari kata “effective” yang 

artinya berhasil atau “ditaati”. Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa 

jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan atau ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kualitas / kuantitas dan waktu) yang telah dicapai oleh 

manajemen, yang  mana terget tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.  

Konsep efektivitas bisa juga digunakan sebegai keberhasilan suatu organisasi. 

Konsep ini menekankan sejauh mana tujuan dapat dicapai secara optimal, efektivitas  

adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat / peralatan yang tepat untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas  adalah tingkat hingga dimana suatu 

tindakan atau aktivitas mencapai tujuan yang ditetapkan dan  efektivitas  adalah suatu 

yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen di dalam mencapai tujuan 

yang ditetapkan sebelumnya. 

 

C. METODELOGI PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menurut Sugiyono menyatakan 

bahwa “ penelitian ini cocok digunakan pada populasi yang luas, permasalahan sudah 

jelas, teramati, terukur, dan penelitian ini bermaksud menguji hipotesis.  

Penelitian kuantitatif ini disebut juga sebagai penelitian ilmiah karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, objektif, terukur,, rasional dan 

sistematis. Metode ini disebut juga dngan discovery karena dengan metode ini dapat 

ditemukan dan dikembangkan berbagai piptek baru. 

Adapaun yang akan diukur pada penelitian ini adalah Metoda yang digunakan 
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adalah metoda survey dengan teknik korelasi dimana variabel bebasnya adalah 

pengetahuan Teknologi informasi, Pengetahuan Manajemen dan variabel terikatnya 

adalah Efektivitas kerja kepala sekolah. 

Analisis hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruhi pengetahuan 

teknologi informasi dan pengetahuan manajemen terhadap efektivitas kerja kepala 

sekolah adalah menggunakan penelitian kausal-asosiatif yaitu menyatakan hubungan 

yang bersifat sebab akibat antara variabel independen ( X ) dan variabel dependen / 

yang dipengaruhi ( Y ) 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengetahuan teknologi informasi diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

dalam Efektivitas Kerja kerja Kepala Sekolah  . Yang mana ttabel 2.021 diperoleh dari 

(n - k - 1 = 43 - 2 - 1 = 40) dengan tingkat signifikansi 0,05/2 = 2.021.  Untuk 

mengetahui  perbandingan signifikansi variabel pengetahuan teknologi informasi, hasil 

uji t diperoleh sebagai berikut :   

Berdasarkan hasil perhitungan  diperoleh koefisien regresi sebesar 1.376 dengan 

signifikansi sebesar 0.000< 0.05 menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

Pengetahuan Manajemen Kepala Sekolah  terhadap Efektivitas Kerja guru. Dilihat dari  

 

uji t : 

thitung   =  3.864 

ttabel   =  2.042  

 

thitung>  ttabel   =  Ha diterima, H0 ditolak 

dari hasil pengujian menunjukkan thitung 3.864  lebih besar dari ttabel sebesar 2.021. 

hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara pengetahuan teknologi 

informasi Kepala Sekolah terhadap Efektivitas Kerja kepala sekolah. Semakin tinggi 

pengetahuan teknologi informasi yang di berikan akan menunjang Efektivitas Kerja 

kepala sekolah yang lebih baik. 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh koefisien regresi tekanan Pengetahuan 

Manajemen Kepala Sekolah  sebesar 1.751 yang menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara Pengetahuan Manajemen Kepala Sekolah  terhadap Efektivitas Kerja guru. Selain 

itu dengan signifikansi sebesar 0.002< 0.05 menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara Pengetahuan Manajemen Kepala Sekolah  terhadap Efektivitas Kerja guru.  

Dilihat dari uji t : 

 

thitung   =  3.314 

ttabel  =  2.042  

thitung>  ttabel  =  Ha diterima, H0 ditolak 

 

Dari hasil pengujian menunjukkan thitung 3.314  lebih besar dari ttabel sebesar 2.042. 

hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara Pengetahuan Manajemen 

Kepala Sekolah terhadap Efektivitas Kerja kepala sekolah. Semakin baik Pengetahuan 
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Manajemen Kepala Sekolah  yang diberikan akan mempengaruhi semakin efektifnya 

Efektivitas Kerja kepala sekolah yang dihasilkan. 

Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dapat diterima atau tidak 

diketahui dengan membandingkan antara thitung dan ttabel. Jika thitung >ttabel maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dapat diterima. Sebaliknya jika 

thitung <ttabel maka model regresi yang digunakan ditolak. Uji kelayakan model 

regresi juga dapat dilihat dari koefisien signifikansi  atau probabilitas. Dalam penelitian 

ini digunakan α = 5% yang artinya  kemungkinan kesalahan hanya boleh lebih kecil 

atau sama dengan 5%. Jika  probabilitas kecil dari 0,05 maka model diterima, 

sebaliknya jika probabilitas  besar dari 0,05 maka model ditolak.  

Dari hasil uji regresi tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Efektivitas Kerja  =  45.671+ 1.034 PTI + 1.084 PM  

 Dari persamaan regresi di atas menunjukkan koefisien regresi dari semua 

βbernilai positif. Hal ini menunjukkan variabel-variabel bebas ditingkatkan maka akan 

menimbulkan peningkatan pada variabel terikatnya. Dari hasil regresi bahwa  

1. nilai konstanta = 45.671 ini menunjukkan nilai positif, artinya apabila 

Pengetahuan Manajemen Kepala Sekolah  dan Pengetahuan teknologi 

informasidingkatkan sebesar 45.671, maka Efektivitas Kerja kepala sekolah akan 

meningkat sebesar 45.671 

2. nilai b1 =  1.034 ini menunjukkan nilai positif, artinya apabila pengetahuan 

teknologi informasi diangkakan sebesar 1.034, maka Efektivitas Kerja Kepala Sekolah  

akan menurun sebesar 1.034  

3. nilai b2 = 1.084 ini menunjukkan bahwa beta bernilai positif, artinya apabila 

Pengetahuan Manajemen Kepala Sekolah  dingkatkan sebesar 1.084, maka Efektivitas 

Kerja Kepala Sekolah  akan meningkat sebesar 1.084 

  

E. SIMPULAN DAN SARAN 

  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pengetahuan teknologi informasi memberi pengaruh terhadap Efektivitas Kerja 

Kepala Sekolah, artinya Semakin baik penguasaan pengetahuan teknologi 

informasi maka akan semakin Efektif Kerja kepala sekolah dalam menjalankan 

tugasnya. Hal Ini berarti bahwa pengetahuan teknologi informasi merupakan 

variabel penting untuk diperhatikan agar Efektivitas Kerja kepala sekolah bisa 

meningkat. 

2. Pengetahuan Manajemen Kepala Sekolah sangat erat kaitannya terhadap 

Efektivitas Kerja kepala sekolah, artinya semakin tinggi Pengetahuan 

Manajemen seorang Kepala Sekolah  yang tergambarkan dari pengalaman dan 

tingkat pendidikan yang mumpuni akan menunjang Efektivitas Kerja yang lebih 

baik. Oleh karena itu Pengetahuan Manajemen Kepala Sekolah  merupakan hal 

penting untuk diperhatikan di dalam meningkatkan Efektivitas Kerja seorang 

Kepala Sekolah 

  

SARAN 
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1. Kepala sekolah hendaknya memperhatikan Pengetahuan Manajemen, dengan 

lebih terbuka terhadap kritik dan saran dari para gurunya, yang mungkin dapat 

menjadi evaluasi mengenai kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah, 

sehingga Pengetahuan Manajemen Kepala Sekolah  guru semakin meningkat.  

2. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti Pengetahuan Manajemen Kepala 

Sekolah  dan Pengetahuan teknologi informasi terhadap Efektivitas Kerja pada 

guru disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin 

berpengaruh terhadap Efektivitas Kerja guru seperti; pengawasan, kelompok kerja 

(tim), gaji, dan keterandalan organisasi, dan kepuasan kerja.  

c. Mengingat keterbatasan alat ukur yang digunakan peneliti dari ketiga variabel 

pada penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaiatan 

dengan efektivitas kerja kepala sekolah dengan parameter yang berbeda. 
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Abstract 
The purpose of this research is to map the selection of sub major’s freshmen Economic 

Education FKIP Riau University. The determination of this department only after 

entering into three semesters, students will be divided into accounting concentration 

and cooperatives, before this division, the research needs to be done to predict the 

concentration to where they will be placed later, and to find out how the behavior of the 

students' mental accounting. This research is an exploratory study through a survey 

with descriptive methods (descriptive research). The data used is primary data obtained 

from semi-structured interview to Economic Education Students. This study took 93 

samples of the new students of Economic Education. Based on the results of research 

and discussion, it was concluded that; 1) most of the students have determined the 

choice before they are grouped by program of study based on the introduction of 

accounting; it is based on the consideration that the field of study that they would 

choose to have a bright career prospects for their future. 2) student financial planning 

by classifying according to his needs. Financial management of the new students in the 

economics of education they also apply as they get in the lecture material, which money 

should actually managed to classify them according to their needs. 3) the formation of 

behavioral mental accounting in freshman economics education, were more influenced 

by the character formed from backgrounds of students before they studied accounting 

in college, during high school they had known accounting and by the many alumni who 

after finishing in economic education, they can devote their knowledge in various 

institutions and private companies (non-teachers).Based on these findings, it is 

recommended to economic education courses to determine the selection of majors in 

addition to the introductory value based accounting, must also consider the interests 

and choices of the student as well as the background of his high school education. 

 

Keywords: Mapping, mental attitude accounting 

 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian 

Beberapa Universitas yang mempunyai Program Studi Pendidikan Ekonomi. 

Mahasiswa baru yang diterima di program studi belum dilakukan  penjurusan atau 

pengkonsentrasian,  baru dilakukan setelah mahasiswa tersebut menempuh dua (2) 

semester atau memasuki semester ke tiga (3), khususnya di pendidikan Ekonomi FKIP 
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Universitas Riau mahasiswa di kelompokkan dalam dua konsentrasi atau sub jurusan 

yakni pendidikan akuntansi dan pendidikan koperasi. 

Bagi sebahagian besar mahasiswa apabila diperbolehkan memilih, mereka akan 

lebih banyak memilih sub jurusan akuntansi. Karena keterbatasan kelas program studi 

langsung membagi mahasiswa menjadi dua sub jurusan yang didasarkan pada nilai mata 

kuliah akuntansi, nilai mata kuliah akuntansi yang tertinggi berdasarkan ketentuan 

program studi akan di kelompokkan ke sub jurusan akuntansi, sisanya langsung ke sub 

jurusan koperasi. 

Pembagian jurusan menurut ketentuan yang dilakukan program studi ini, ada 

kalanya menuai protes karena tidak sesuai dengan keinginan awal mahasiswa untuk 

kuliah di program studi pendidikan ekonomi, ada kalanya mereka mendapatkan sub 

jurusan yang sesuai dengan keinginannya atau tidak.  Sehingga ada beberapa orang 

mahasiswa yang mengajukan pindah sub jurusan.  Harapan sebahagian besar 

mahasiswa selama dua semester perkuliahan yang diberikan tidak hanya sekedar 

mendapatkan pengajaran pengetahuan akuntansi namun juga membentuk karakter 

seorang mahasiswa yang lebih dalam pengelolaan keuangan dari segi akuntansi, sesuai 

dengan tempat prodi mereka kuliah yakni prodi pendidikan ekonomi.  

Mahasiswa baru pendidikan ekonomi yang diterima tahun 2015 sejumlah 93 

orang, berdasarkan observasi awal, ke sub jurusan manakah mereka nanti setelah dua 

(2) semester kuliah?, sebahagian besar memilih ke sub jurusan akuntansi dengan alasan 

bahwa jurusan ini disamping out putnya adalah guru akuntansi untuk tingkat SLTA, 

seandainya mereka setelah tamat tidak menjadi guru mereka juga dapat bekerja di 

instansi lainnya selain menjadi guru, umumnya mereka bekerja di sektor bisnis. 

Berdasarkan hal ini, dapat diprediksi bahwa sebahagian besar mahasiswa baru 

pendidikan ekonomi mempunyai mental accounting yang bisa memilah bahwa setelah 

tamat nanti mereka akan bekerja atau beraktivitas selain menjadi guru. 

Keinginan seseorang akan sesuatu yang menurutnya baik dan benar,  dapat dilihat 

dari usaha atau aksi yang dilakukannya untuk mendapatkan yang dia inginkan sesuai 

dengan norma dan etika yang melekat dalam dirinya, dalam hal ini sering disebut 

dengan perilaku.  Perilaku merupakan cermin diri seseorang, sehingga dari perilaku 

dapat dilihat seberapa tinggi moral dan etika seseorang.  Perilaku seseorang biasanya 

diawali dengan adanya suatu kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut selanjutnya 

akan menimbulkan sebuah dorongan sehingga individu tersebut akan melakukan suatu 

perilaku (Sudrajat, 2008).  Dalam Ilmu Ekonomi dapat juga dilihat bahwa untuk 

memenuhi sebuah kebutuhan dalam dirinya, setiap perilaku individu mengarah pada 

tujuan tertentu yang telah ditetapkannya, begitu juga dalam prilaku seseorang dalam 

bidang keuangan atau akuntansi, masing-masing individu akan melakukan hal yang 

berbeda karena tujuan masing-masing individu juga berbeda khususnya dalam bidang 

keuangan.  

Nilai uang akan dipilah-pilah walaupun pada kenyataannya nilai uang tetap netral.  

Sebagai contoh bahwa ketika menerima bonus, individu biasanya berpersepsi bahwa 

uang itu berbeda dengan gaji bulanan sehingga tendensi untuk membelanjakan uang 

tersebut dan lupa untuk menabung.  Logika mengapa bias karena apakah uang yang 

berasal dari bonus ataukah dari gaji bulanan tetap memiliki nilai uang yang sama 

sehingga tidak perlu mengkotak-kotaknya dalam pikiran. (kompasiana,2012) 
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Alasan seseorang mengambil keputusan di dalam hal finansial seperti di atas bisa 

dijelaskan dengan istilah “mental accounting”. Fenomena perilaku finansial ini pertama 

kali diteliti oleh Richard Thaler, profesor dari School of Business Chicago.  Mental 

accounting adalah perilaku ekonomi dimana seseorang menggolongkan masukan dan 

keluaran finansial yang dilakukan berdasarkan pos-pos seperti halnya yang ada pada 

akuntansi. (Benny Santosa,2009) 

Contoh lainnya adalah ketika mahasiswa mendapatkan uang yang berasal dari 

uang bulanan dan uang yang berasal dari pemberian kekasihnya, biasanya akan 

diperlakukan berbeda nilai uangnya.   Dan hal ini sebenarnya tidak rasional karena pada 

prinsipnya uang tersebut merupakan suatu benda yang netral dan perlu didayagunakan 

dengan rasional. Untuk itu cara yang dapat digunakan untuk mengikis bias ini adalah 

orang hanya perlu sadar akan bias ini sehingga ketika berbelanja akan lebih terfokus. 

Karena bias ini terjadi pada ranah gambaran mental sehingga sulit untuk merubahnya 

dan hanya kesadaran sajalah dapat direduksi. (kompasiana,2012) 

Sebehagian besar mahasiswa baru belum paham dalam pengelompokan 

keuangannya, mereka hanya tinggal meminta ke orang tua berapa kebutuhan yang 

diperlukan. Seharusnya mahasiswa sudah dapat melakukan pengelompokan atau 

penggolongan baik itu masukan (cash in flow) dan keluaran (cash out flow), sehingga 

sebagai mahasiswa mereka seolah-olah  memiliki pos pendidikan, pos untuk tampilan, 

pos untuk hiburan, dan sebagainya  di dalam pikiran mereka, yang suatu saat diperlukan 

tinggal mementukan sesuai dengan yang sudah dikelompokkan tadi.  

Penelitian tentang mental accounting telah banyak dilakukan, penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ayu Prasetyaningrum dan Sri 

Muryani (2014) tentang perilaku mental accounting pada mahasiswa Prodi Pendidikan 

Ekonomi USKW Salatiga. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah respondennya, 

dalam penelitian sebelumnya adalah mahasiswa yang sudah kuliah beberapa semester, 

sedangkan dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru yang baru beberapa pekan 

(pertemuan) kuliah di perguruaan tinggi, dan adanya pemetaan sub jurusan sebelum 

mereka di kelompokkan sesuai dengan sub jurusannya. 

Dengan adanya mental accounting ini dalam diri mahasiswa dapat memicu self 

control dan sangat berguna bagi kedisiplinan diri dalam mengelola keuangan.  

Contohnya ketika mahasiswa tetap konsisten membelanjakan sesuai rencananya dari 

uang bulanan yang dikirimkan oleh orang tua mereka, dengan adanya perencanaan 

keungan yang telah mereka lakukan  manfaatnya mahasiswa tersebut dapat terhindar 

dari perilaku boros.  

Perilaku mental accounting ini akan semakin baik apabila mahasiswa telah 

mendapatkan jurusan yang sesuai dengan yang diinginkan sehingga dapat 

mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam masa perkuliahan, khususnya 

dalam mata kuliah Dasar Akuntansi dan Keuangan, yaitu untuk mencatat, 

mengelompokan, menganalisis dan melaporkan transaksi atau kejadian ekonomik dalam 

suatu periode tertentu.  

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas pada penelitian ini adalah ; 1) apakah mahasiswa baru  telah 

menentukan pilihannya sebelum di tentukan oleh program studi berdasarkan nilai 
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pengantar akuntansinya, 2) apakah mahasiswa telah melakukan perencanaan keuangan 

dengan mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya  3) apakah terbentuknya 

perilaku mental accounting dipengaruhi  oleh  karakter  yang  dibentuk  dari  latar  

belakang  mahasiswa sebelum mereka belajar akuntansi. 

3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka 

maksud melakukan penelitian ini adalah untukmengidentifikasi dan menganalisis 1) 

mahasiswa baru yang  telah menentukan pilihannya sebelum di tentukan oleh program 

studi berdasarkan nilai pengantar akuntansinya, 2) sebagian mahasiswa melakukan 

perencanaan keuangan dengan mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhannya  3) 

terbentuknya perilaku mental accounting ternyata lebih dipengaruhi  oleh  karakter  

yang  dibentuk  dari  latar  belakang  mahasiswa,  sebelum mereka belajar akuntansi. 

4. Kontribusi Penelitian 

 Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan dapat melahirkan artikel ilmiah yang 

dimuat di jurnal terakreditasi atau non akreditasi nasional, PPD&I Fakultas Ekonomi 

Universitas Tarumanagara, Jakarta. Atau Jurnal  Ekuitas STIE Indonesia Surabaya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Akuntansi dan Perilaku 

Perilaku pasti akan ada dalam setiap individu.  Perilaku berawal dari sebuah 

kebutuhan. Dari kebutuhan-kebutuhan tersebut akan lahir motivasi yang merupakan 

kekuatan atau energi yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tersebut Sudrajat 

(2008). 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai 

bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, 

kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya.   Perilaku manusia adalah semua kegiatan 

atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati 

oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003). 

Akuntansi dan prilaku dapat dipelajari tentang bagaimana aspek budaya dalam 

akuntansi yang disebut  juga dengan behavioralaccounting.Berbagai budaya yang dapat 

mempengaruhi peran atau hasil dari interaksi antara informasi akuntansi dengan prilaku 

konsumennya atau penyajinya. Dengan perkataan lain, berkaitan dengan hubungan 

antara perilaku manusia dan sistem akuntansi baik  dalam bidang akuntansi keuangan, 

auditing maupun akuntansi manajemen. Bahkan ini dianggap sebagai bidang (cabang) 

akuntansi yang khusus (Siegel, Ramanauskas Marconi;1989).  

Bidang akuntansi prilaku ini mulai berkembang pada tahun 1950-an. Pada tahun 

1991 the Controlllership Foundation of America mensponsori penelitian untuk 

mengetahui pengaruh budget terhadap manusia.  Peneliotian ini dilakukan oleh Cornell 

University dengan di pimpin  oleh Chris Argyris. Penelitian ini telah memberikan 

beberapa rekomendasi tentang beberapa perilaku yang muncul dalam penerapan 

budget.Hasil riset ini muncul di Harvard Business Review yang ditulis oleh Argyris 

dengan judul Human Problems with Budgets.  

Sejak itu maka banyak ahli menjadi pemerhati dan menjadi peneliti akuntansi 

perilaku ini seperti Mayo, Maslow, Mc Gregor, dan Likert. Output informasi akuntansi 
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prilaku menyangkut manusia, baik yang menyajikannya maupun yang 

mneggunakannya. Maka diakui bahwa data akuntansi itu dapat mempengaruhi perilaku 

manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tidak 

mungkin dapat di pisahkan dari data informasi akuntansi itu sendiri dengan pemakai 

atau penyajinya. Era Globalisasi menimbulkan borderless country sehingga tidak ada 

lagi hal-hal yang membatasi suatu negara dengan negara lain dalam melakukan kegiatan 

bisnis maupun dalam hal pertukaran kebudayaanmaupun tentang system akuntansi atau 

standar akuntansinya. Output akuntansi pun tidak beredar hanya dalam suatu negara 

dengan budaya yang sama, tetapi meluas sampai ke beberapa negara dengan budaya 

yang bebeda-beda. 

Dalam akuntansi perilaku yang menjadi sorotan adalah dampak dari informasi 

akuntansi terhadap perilaku orang yang membaca atau menyiapkannya. Juga melihat 

bagaimana reaksi manusia terhadap informasi akuntansi yang diberikan. Dampak 

perilaku dari sistem pengawasan, dampak sistem budget terhadap perilaku, 

dampaksistem responsibility accounting terhadap perilaku, dampak sistem disentralisasi 

ataupun sentralisasi. Pengambilan keputusan terhadap perilaku, dimensi perilaku dalam 

sistem pengawasan internal, beberapa pola perilaku auditor, aspek perilaku dalam 

pengmbilan keputusan, faktor perilaku dalam capital budgeting, aspek perilaku dalam 

kebutuhan pengungkapan, aspek perilaku dalam akuntansi dalam sumber daya manusia 

dan sebagainya.  

Mental Accounting 

Menurut Thaler dalam I Ketut Suweca (2010) bahwa mental accounting itu 

merupakan suatu rangkain operasi kognitif yang dipergunakan oleh individu maupun 

rumah tangga dalam mengkode, membuat kategori, dan mengevaluasi aktivitas 

finansialnya. Mental accounting berfokus pada bagaimana seyogianya seseorang 

menyikapi dan mengevaluasi suatu situasi saat terdapat dua atau lebih kemungkinan 

hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan hasil 

tersebut.   Menurut Thaler (2010) terdapat tiga komponen dalam proses mental 

accounting, yakni : 1) persepsi terhadap hasil (outcomes) dan membuat serta 

mengevaluasi keputusan, 2)  menetapkan aktivitas untuk pencatatan yang spesifik, dan 

3) menentukan pembatasan periode waktu terhadap mental accounting lainnya yang 

berkaitan. Ketiga komponen tersebut,  hingga saat ini menjadi bahan diskusi oleh 

berbagai kalangan sehingga hal ini dapat memperkaya pembahasan mengenai topik ini 

sekaligus memberikan referensi/ pemahaman lebih baik dalam menentukan pilihan atau 

saat harus mengambil keputusan. 

Thaler (1990) dan Davis (2003) berpendapat bahwa seseorang yang menggunakan 

mental accounting karena memungkinkan transaksi akan dievaluasi secara terpisah dari 

transaksi yang lain.  Hal ini akan mengurangi beban koqnitif pengambil keputusan dan 

pengambilan keputusan akan menjadi lebih mudah. Karlsson (1998), Hoch dan 

Loewenstein (1991) menegaskan bahwa mental accounting dapat digunakan sebagai 

perangkat self control. Pernyataan ini telah dibuktikan oleh penelitian Siloy (2012). 

Dalam mental accounting, individu menentukan tingkat utilitas yang berbeda pada 

tiap-tiap akun kekayaan sehingga mempengaruhi keputusan konsumsi mereka. Tversky 

and Kahneman (1981) menyatakan bahwa mental accounting berfokus kepada bentuk 

dari keputusan individu dalam keuangan, sedangkan Shefrin dan Thaler (1988) 
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membahas bahwa mental accounting juga dipengaruhi pengetahuan dan pemahaman 

seseorang terhadap keuangan. 

Pernyataan lainnya mengatakan bahwa konsep mental accounting merujuk pada 

cara investor membingkai (frame) keputusan keuangannya dan mengevaluasi keputusan 

(outcomes) investasinya (Thaler, 1985) serta merujuk pada cara individu memutuskan 

assets sekarang dan masa datang menjadi terpisah, bagian-bagian yang tidak dapat 

dioverkan (Nofsinger, 2005).  Konsep ini menyediakan suatu deskripsi luas melalui 

proses kognitif dimana orang-orang merasa, mengkategorisasi, mengevaluasi, dan 

mengikutsertakan dalam aktivitas keuangan.  Mental accounting mempunyai pokok isi 

individu menentukan tingkat utilitas yang berbeda pada tiap-tiap kelompok asset, yang 

mana mempengaruhi keputusan konsumsi mereka dan perilaku-perilaku lainnya.  

Konsep ini menyediakan deskripsi melalui proses kognitif dimana individu 

merasa, mengkategorisasi, mengevaluasi, dan mengikutsertakan dalam aktivitas 

keuangan dengan bentuk mental accounting adalah kategorisasi dan pelabelan.  

Manifestasinya adalah individu mengelompokkan pengeluaran dalam anggaran (contoh: 

makanan, perumahan), distribusi kesejahteraan dalam rekening (contoh: pensiun, 

asuransi), dan membagi sumber penghasilan dalam kategori (contoh: penghasilan 

regular, uang yang menang dari loterei, tabungan, investasi).  

Proses akuntansi dari mental accounting menyediakan tujuan penting, seperti 

keputusan pemfasilitasan yang menggunakan dana kita, dan penyediaan fungsi 

pengendalian diri melalui aturan pengeluaran ke dalam penempatan dana di dalam 

ambang batas accounts. 

Mental accounting melingkupi prilaku manusia secara luas, tidak melulu yang 

berhubungan dengan masalah finansial atau keuangan. Dengan memahami mental 

accounting, orang diharapkan akan memahami dengan lebih baik proses psikhologis 

yang melandasi seseorang dalam menentukan pilihan atau mengambil keputusan 

ekonomi dan lainnya. 

Mental accounting merupakan deskripsi mengenai cara mereka melakukan proses 

akuntansi berdasarkan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Mental accounting ini 

hanya dapat dipelajari dengan melakukan pengamatan mengenai perilaku seseorang 

atau menyimpulkan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. (Gustian 

Widyaningrum, 2011) 

Beberapa keputusan ekonomi dan proses akuntansi yang dapat dilakukan 

mahsiswa, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan selama perkuliahan. 

Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan, misalnya kebutuhan untuk pribadi, 

kebutuhan untuk perkulihaan, kebutuhan lainnya yang diperlukan selama mahasiswa 

dalam menyelesaikan perkulihaannya. Akun-akun kebutuhan tersebut dapat di rinci 

misalnya dibuatkan dalam bentuk matrik sesuai dengan jenis-jenis kebutuhannya 

sebagai mahasiswa.  

Mental accounting juga memiliki hubungan dengan faktor demografis yang 

meliputi jenis kelamin, usia, dan pendapatan.  Persepsi dan sikap individu cenderung 

memiliki perbedaan dengan adanya perbedaan jenis kelamin, usia, dan pendapatan.   

Persepsi pria dan wanita terhadap uang akan berbeda, begitu pula faktor usia dan 

pendapatan mempengaruhi keputusan keuangan di mana salah satu contohnya adalah 

http://dee-mind.blogspot.com/
http://dee-mind.blogspot.com/
http://dee-mind.blogspot.com/
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dalam pengaturan keuangan pribadi. Dalam penelitian ini pemetaan jurusan mahasiswa 

baru dilihat dari mental accounting-nya. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa baru pendidikan ekonomi Universitas 

Riau tahun 2015.  Penelitian ini mengambil 93 sampel dari mahasiswa baru FKIP 

Universitas Riau.  

Penelitian  Mental  Accounting  khususnya  pada  mahasiswa  Pendidikan  

Ekonomi  FKIP Universitas Riau menggunakan metode kualitatif, dan jenisnya 

merupakan penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini adalah perilaku pada mahasiswa 

terhadap uang yang dimiliki. Lokasi penelitian dilakukan pada mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi FKIP Universitas Riau. Satuan amatan adalah seluruh mahasiswa baru 

Pendidikan Ekonomi.  

Data diperoleh dengan teknik kuesioner dan wawancara semi terstruktur, 

dilengkapi. Analisis data yang dilakukan dengan model interaktif, dengan empat 

langkah sebagai berikut: Data collection, data display, data reduction, dan data 

conclusion. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pemetaan Jurusan di Pendidikan Ekonomi Universitas Riau 

Di pendidikan ekonomi Universitas Riau, terdiri dari dua sub prodi, yaitu 

Pendidikan Akuntansi dan Pendidikan Koperasi, dalam penerimaan mahasiswa baru 

mahasiswa diterima dalam satu prodi yaitu Prodi pendidikan Ekonomi, sedangkan 

pembagian sub prodi baru dilakukan setelah mereka menempuh perkuliahaan selama 

dua semester, mereka akan dibagi sesuai dengan kriterian yang telah ditetapkan oleh 

prodi. Akan tetapi penetapan ini masih ada dikalangan mahasiswa merasa tidak puas, 

karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sementara prodi juga masih 

flesibel, misalnya ada yang minta pindah dengan alasan tertentu dapat dikabulkan asal 

tidak melebihi kapasitas kelas. 

Penjurusan mahasiswa yang dilakukan oleh prodi didasarkan kepada nilai rata-rata 

mata kuliah pengantar akuntansinya, kalau nilai akuntansinya bagus otomatis mereka 

akan di kelompokkan ke sub prodi pendidikan Akuntansi, selebihnya di sub prodi 

pendidikan koperasi. Dari haril kuesioner yang disebar didapatkan bahwa sebahagian 

besar mahasiswa baru pendidikan ekonomi telah menentukan pilihannya sebelum 

dikelompokkan oleh program studi. Sebahagian besar mereka lebih memilih untuk 

ditempatkan di kelompok akuntansi, hal ini dapat disebabkan bahwa peluang untuk 

mendapatkan dan bekerja setelah mereka menyelesaikan studinya akan lebih terbuka 

dari pada mereka dikelompokkan di pendidikan koperasi. Hasil ini juga sesuai dengan 

dirilis oleh edukasi.kompas.com (2011) bahwa jurusan akuntansi adalah salah satu 

jurusan yang paling diminati oleh calon mahasiswa baru di perguruan tinggi, jurusan 

ekonomi (akuntansi, manajemen, dan bisnis) menjadi bidang studi yang paling banyak 

diminati di kelompok ilmu non-eksakta.  Sebagian besar responden mengaku memilih 

bidang studi berdasarkan passion atau minat yang sesuai dengan kemampuan mereka, 
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sebagian lainnya memilih jurusan berdasarkan pertimbangan bidang studi yang mereka 

pilih memiliki prospek karier yang cerah bagi masa depan mereka. Tujuan memilih 

jurusan ini tentu saja agar mudah mendapatkan pekerjaan setelah selesai melanjutkan 

pendidikan tinggi. 

Berdasarkan penelusuran alumni yang dilakukan oleh Universitas Riau, khususnya 

untuk alumni pendidikan ekonomi untuk sub jurusan pendidikan akuntansi, ternyata 

sebahagian besar alumni bekerja bukan dibidang pendidikan (Guru), ada yang di 

Instransi pemerintahan dan sebagian besar di perusahaan-perusahaan swasta, sebagai 

tenaga accounting. 

 

2. Mental Accounting pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Setelah mahasiswa di terima di perguruan tinggi, perilaku mereka khususnya 

berkaitan dengan Mental accounting  yang ditunjukkan dengan cara mereka dalam 

mengelola keuangan. Prilaku mental accounting ini dapat dilihat  ketika mahasiswa 

beraktivitas memenuhi kebutuhan sehari-hari.   Proses akuntansi atas pengelolaan 

keuangan yang dilakukan mahasiswa Pendidikan Ekonomi ada dua cara yaitu 1) dengan 

mengatur keuangannya, kemudian membuat keputusan dan selanjutnya akan dievaluasi, 

2) pengaturan keuangan, kemudian membuat keputusan, evaluasi, dan pengaturan ulang 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Masing-masing cara tersebut mereka lakukan dengan cara yang sederhana, 

misalnya hanya dengan mengungat-ingat, mereka sebahagian besar belum melakukan 

pencatatan. Pengaturan keuangan mereka lakukan melalui dua macam cara, 

merencanakan sumber keuangan untuk mendanai kebutuhan setiap periode, dan tahap 

pengaturan atau pengalokasian uang sesuai akun-akun kebutuhannya. Proses ini 

dilakukan sederhana, sebagian besar mahasiswa melakukannya dengan beragam tanpa 

mereka mencatatnya. Kenapa ini dilakukan dan tidak dicatat, mereka beralasan bahwa 

transaksi-transaksi keuangannya masih sedikit dan mereka masih dapat 

mengingatnya. 

Bagi mahasiswa yang mempunyai uang lebih, artinya kemampuan orang tuanya 

dalam membiayai perkulihaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, mereka 

mempunyai pendapatan dari kiriman orang tua atau yang tinggal bersama orang 

tuanya dalam menggunakan uang  tanpa perencanaan atau tanpa membuat keputusan 

akan dikemanakan atau digunakan uang tersebut. Bahkan kalau uang yang mereka 

terima melebihi kebutuhan mereka ada dua hal yang mereka lakukan; 1) menyimpan 

uang tersebut sebagai bekal bulan berikutnya atau, 2) mereka akan menggunakannya 

sebagai modal usaha sampingan yang dapat menghasilkan uang; misalnya berjualan 

pulsa, atau bisnis online. 

Banyak dari mereka yang melakukan usaha ini mendapatkan keuntungan yang 

menurut mereka menguntungkan, mereka-mereka yang seperti inilah yang 

mempunyai mental dalam bidang accounting, disamping kewajibannya sebagai 

mahasiswa mereka juga dapat menghasilkan  uang saku tambahan. Kegiatan seperti 

ini tidak hanya dilakukan oleh mereka yang dikelompokkan dalam jurusan akuntansi, 

tetapi juga yang memilih jurusan koperasi. Hal ini dapat mereka lakukan karena 

mereka mempunyai latarbelakang dari keluarga yang memang berprilaku dan 

bermental accounting. 
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Pengeluaran yang terjadi setiap bulan untuk keperluan perkuliahan oleh 

sebahagian mahasiswa perlu dilakukan pengevaluasian supaya tidak terjadi defisit, 

artinya pengeluaran lebih besar dari kiriman/ pemberian orang tua.  Dari 93 

Mahasiswa baru di prodi pendidikan ekonomi, sebagian besar melakukan evaluasi ini, 

hal ini penting dilakukan supaya uang yang ada baik itu kiriman/ pemberian orang tua 

dapat digunakan sesuai kebutuhannya. Bagi sebahagian kecil yang tidak melakukan 

evaluasi beralasan bahwa evaluasi merupakan pekerjaan yang rumit dan memerlukan 

waktu, mereka-mereka ini sebagiannya adalah mahasiswa yang masih tinggal 

bersama orang tuanya karena mudah untuk mendapatkan uang tambahan dari orang 

tua diungkapkan mahasiswa non akuntansi sebagai penyebab tidak melakukan 

evaluasi. Bagi mahasiswa yang melakukan evaluasi karena ingin memiliki rasa 

tenang, bahwa uang mereka tidak hilang, dengan mengevaluasi keuangan mereka 

dapat melacak pembelanjaan uang. Pengevaluasian dilakukan agar supaya ada 

keseimbangan (balance) antara sumber penerimaan (pemberian orang tua) dengan 

kebutuhan perkuliahaan, sesuai dengan salah satu materi perkulihaan di pengantar 

akuntansi yang mereka pelajari. 

Pengeloaan keuangan oleh mahasiswa baru di pendidikan ekonomi juga mereka 

terapkan seperti yang mereka dapatkan dalam materi perkulihaan, bahwa uang harus 

benar-benar dikelola dengan baik dengan mengklasifikasikannya sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Semua ini tidak tercatat dengan baik dengan alasan bahwa mereka 

masih dapat mengingatnya. 

3. Pembelajaran Akuntansi sebagai Pembentuk Mental Accounting 
Dalam mempelajari sesuatu ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak 

sayang, begitu juga dengan belajar akuntansi. Khusus untuk mengetahui apakah 

mahasiswa mempunyai mental accounting di perlukan waktu dan proses, maksudnya 

semakin lama seseorang belajar accounting semakin faham mereka akan manfaat 

maupun sisi negatif dalam proses akuntansi tersebut diantaranya kurangnya motivasi 

mereka dalam mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam pengelolaan 

keuangannya, karena mereka menganggap bahwa transaksi yang mereka  lakukan masih 

dapat mereka ingat, dan tidak ada keawajiban untuk melakukan proses akuntansi bagi 

kegitan mereka. Bagi yang mendapat kelompok koperasi, mereka juga kurang 

termotivasi karena pembelajaran akuntansi yang akan mereka dapatkan hanya yang 

fundamentalnya saja, sehingga mereka tidak merasa perlu melakukan proses akuntansi 

tersebut lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil penelitian pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNRI, 

mahasiswa bahwa melakukan pembagian atas penerimaan atau uang yang dimiliki 

kedalam tiga jenis akun kekayaan, meskipun rincian akun kebutuhan masing-masing 

mahasiswa berbeda. Mental accounting mahasiswa Pendidikan ekonomi dapat dilihat 

dengan proses perlakuan keuangan mereka mulai dari mengorganisasi, pengambilan 

keputusan, dan mengevaluasi keputusan. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa mahasiswa  ada yang  

merasa  cukup  dengan  melakukan hanya dengan mengorganisasi dan pengambilan 

keputusan saja pada event keuangannya tanpa melakukan evaluasi ulang, namun ada 

pula mahasiswa yang melakukan ketiga proses tersebut.   Beberapa mahasiswa 

mengelola keuangannya hingga pada tahap evaluasi meneruskan satu tahap yang tidak 
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ada pada teori umum untuk mengetahui mental accounting seseorang,  yakni  tahap  

mengorganisasi ulang, adalah  tahap  pengaturan  kembali  sama  seperti  diawal 

pengaturan.  

Mahasiswa baru pendidikan ekonomi, walaupun mengikuti perkuliahan baru 

beberapa kali pertemuan, tetapi mereka sudah mampu melakukan pengeloaan keuangan 

dengan sederhana yaitu dengan cara pengelompokkan baik itu sumber maupun 

penggunaan uang dalam kegiatannya sehari-hari.  Hal ini dilatar belakangi bahwa 

mahasiswa pendidikan ekonomi sudah  memahami sisi negatif dan positif dari aktivitas 

tersebut, terutama bagi mereka yang tidak tinggal bersama orang tua (kost).  

Pada kegiatan  pengambilan keputusan karakter perilaku akuntansi mahasiswa 

mulai terlihat yakni mereka akan lebih cermat dalam berbagai keputusan yang mereka 

dibuat.   Kemudian mengevaluasi pengeluaran keuangannya dengan cara mengingat-

ingat mana pengeluaran yang lebih diprioritaskan, kemudian dilakukan review 

penggunaan pengeluarannya dengan rinci, tanpa melakukan pencatatan yang berarti, 

ini-lah yang memperlihatkan bahwa karakter akuntansi mahasiswa baru pendidikan 

ekonomi belum kelihatan dalam proses pembentukan prilaku mental accounting-nya. 

Seharusnya sesuai dengan proses accounting, dengan mengelompokan baik penerimaan 

maupun pengeluaran-pengeluaranya, dilakukan pencatatan supaya semua aktivitasnya 

dapat terdokumentasi dengan baik. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Sebagian besar mahasiswa telah menentukan pilihannya sebelum mereka di 

kelompokkan oleh program studi berdasarkan nilai pengantar akuntansinya, hal ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa bidang studi yang mereka akan pilih 

memiliki prospek karier yang cerah bagi masa depan mereka. 

2. Mahasiswa melakukan perencanaan keuangan dengan mengklasifikasikan sesuai 

dengan kebutuhannya. Pengeloaan keuangan oleh mahasiswa baru di pendidikan 

ekonomi juga mereka terapkan seperti yang mereka dapatkan dalam materi 

perkulihaan, bahwa uang harus benar-benar dikelola dengan baik dengan 

mengklasifikasikannya sesuai dengan kebutuhan mereka.   

3. Terbentuknya perilaku mental accounting pada mahasiswa baru pendidikan 

ekonomi, ternyata lebih dipengaruhi  oleh  karakter  yang  dibentuk  dari  latar  

belakang  mahasiswa sebelum mereka belajar akuntansi di Perguruan Tinggi, 

semasa SLTA mereka telah mengenal accounting dan oleh banyaknya alumni yang 

setelah menamatkan di pendidikan ekonomi, mereka dapat mengabdikan ilmunya di 

berbagai instansi dan perusahaan swasta (non guru). 
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Abstract 
This research aims to know and analyze fifth grade students’ competence on number 

sense in Pekanbaru. Subject in this research were 231 students that 38 students were 

used as a subject for validation of instruments, and 193 students were a subject for data 

collection. Survey method was used in this research, and data collection instrumets 

consist of 15 number sense problems, 10 whole number problems and 5 fraction 

problems. Data obtained from this research were analyzed using descriptive statistics. 

The result showed that fifth grade students’ competence on number sense in Pekanbaru 

was still low with the average 51,57. Students’ competence on fraction was much lower 

than whole number. Students also got difficulties in solving number sense problems 

related to recognise the relative effect of operations on numbers. 

 

Key word : Number Sense, Whole Number, Fraction. 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan number sense 

siswa kelas V sekolah dasar di Pekanbaru. Subjek penelitian ini berjumlah 231 siwa 

yang mana 38 siswa sebagai subjek validitas instrument dan sisanya 193 sebagai 

subjek pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah metode survey dan 

instrument pengumpulan data terdiri dari 15 soal-soal number sense yaitu 10 soal 

bilangan bulat dan 5 soal bilangan pecahan. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

teknik statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan number 

sense siswa kelas V sekolah dasar di Pekanbaru masih rendah yaitu dengan rata-rata 

51,57.  Kemampuan number sense siswa pada bilangan pecahan jauh lebih rendah dari 

bilangan bulat. Siswa juga sangat kesulitan menyelesaikan soal-soal number sense 

dalam mengenal ukuran relatif dari bilangan. 

 

Kata Kunci :Number Sense, Bilangan Bulat, Bilangan Pecahan.  

 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir 

manusia (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2006). Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai 
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dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Matematika 

merupakan mata pelajaran utama yang dimuat tidak hanya dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006) tetapi juga dalam Kurikulum 2013 

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013). Mata 

pelajaran Matematika pada satuan pendidikan sekolah dasar meliputi aspek-aspek yaitu 

bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data. Dalam hal ini bilangan 

merupakan konsep dasar yang digunakan nantinya dalam mempelajari konsep-konsep 

lainnya. 

Beberapa penelitian tentang bilangan sebelumnya berfokus pada penerapan 

suatu model ataupun metode pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar operasi 

bilangan di sekolah dasar (Sugandi, Zainudin, dan Paridjo, 2013; Sugiharto, Sapti, dan 

Purwoko, 2013; Jannah, Zainudin, dan Paridjo, 2012). Walaupun hasil belajar 

merupakan tolak ukur keberhasilan siswa, tetapi hal tersebut seharusnya tidak selalu 

menjadi objek utama dalam sebuah penelitian. Diperlukan penelitian yang lebih 

menekankan pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal bilangan dengan 

menggunakan strategi perhitungan yang lebih fleksibel atau dikenal juga dengan 

number sense. 

Number sense adalah pemahaman siswa terhadap bilangan dan operasi bilangan 

dengan kemampuan untuk menggunakan pemahaman tersebut secara fleksibel untuk 

membuat keputusan matematika dan mengembangkan strategi yang bermanfaat dan 

efisien dalam mengelola persoalan berkaitan dengan bilangan (Mc Intosh, Reys & Reys, 

1992; McIntosh, Bana dan Farrell, 1999). Sood dan Mackey (2015) berpendapat bahwa 

number sense berperan sebagai pondasi untuk memahami konsep dan kemampuan 

matematika secara formal. Jadi dengan adanya kemampuan number sense yang baik 

bagi siswa sekolah dasar diharapkan siswa dapat sukses dalam menyelesaikan persoalan 

matematika.  

Secara umum terdapat lima komponen untuk mengukur kemampuan number 

sense siswa (McIntosh, Reys, & Reys, 1992; Veloo, 2012; Yang dan Li, 2013). Kelima 

komponen tersebut digunakan sebagai instruksional dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Memahami makna bilangan, operasi bilangan, dan hubungan antar bilangan. 

Kemampuan ini memungkinkan siswa untuk memiliki sense terhadap bilangan 

(bilangan bulat, pecahan, dan decimal), operasi bilangan(+,  - ,  x,  dan  ÷) dan 

mengetahui hubungan antara bilangan dan operasinya. Contoh: 8 merepresentasikan 

delapan ribu pada bilangan 28.036. 

(2) Mampu menggunakan berbagai representasi bilangan dan operasi bilangan. 

Kemampuan ini mencakup kemampuan menggunankan bilangan yang sesuai dan 

merepresentasikan bilangan dalam berbagai cara. Sebagai contoh siswa mengetahui 

bahwa    = 0.2 = 20%. 

(3) Mengenali ukuran relatif dari bilangan. Ini merupakan kempuan siswa untuk 

membandingkan dan mengurutkan bilangan. Sebagai contoh siswa mengetahui bahwa 

  lebih kecil dari   karena    lebih besar dari  dan  lebih kecil dari . 

(4) Mampu menguraikan dan menyusun kembali bilangan secara fleksibel. 
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Ini bermakna bahwa siwa mampu mengurai bilangan untuk mempermudah dalam 

perhitungan secara fleksibel. Sebagai contoh ketika siswa di minta menyelesaikan soal 

24 x 25, mereka dapat memisahkan bilangan 24 menjadi  untuk memperoleh 6×4×25, 

dan mengetahui bahwa 6×100. Ini membantu siswa menyelesaikan soal dengan lebih 

efisien. 

(5) Mampu memutuskan dengan bijaksana dari hasil perhitungan melalui stategi yang 

berbeda. 

Bagian ini fokus pada kemampuan siswa untuk menggunakan stategi seperti estimasi 

dan komputasi secara mental aritmatika untuk menyelesaikan persoalan yang sesuan 

dan jawaban yang diberikan bisa diterima secara logis.Sebagai contoh siswa mampu 

mengestimasi tinggi kelas dari atap hingga lantai kelas yaitu sekitar 3 – 4 meter. 

Kemampuan number sense sangat diperlukan siswa dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan matematika yang lebih tinggi dan rumit (van Nes, 2009; Treffers, 

2001). Siswa yang memiliki number sense yang baik melihat bilangan sebagai satu 

kesatuan yang utuh dan menggunakan strategi perhitungan secara mental aritmatika 

sesuai dengan persoalan bilangan yang ada. Aperapar dan Hoon (2011) meneliti tentang 

pemahaman siswa berumur 12 sampai 17 tahun di Malaysia tentang kemampuan 

number sense mereka. Hal yang ditemukan oleh peneliti tersebut yaitu meningkatnya 

usia siswa maka kemampuan number sense juga mengalami peningkatan. Sementara itu, 

Putra et al. (2011) melakukan penelitian terhadap siswa kelas I sekolah dasar di 

Palembang dan menemukan bahwa siswa mampu mengembangkan kemampuan number 

sense untuk menyelesaikan persoalan penjumlahan bilangan hingga 20. 

Penelitian lain yang dilakukan Witri, Zetra dan Gustina (2014) menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa kelas V sekolah dasar di Pekanbaru dalam menyelesaikan soal 

matematika berdasarkan The Trends of International Mathematics and Science Study 

(TIMSS) masih dalam kategori rendah. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan 

bahwa rendahnya kemampuan siswa sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya 

kemampuan number sense, tetapi juga dimungkinkan karena rendahnya kemampuan 

mental calculation, numeracy, atau literasi matematika. Oleh sebab itu maka penelitian 

ingin mengetahui kemampuan number sense siswa Sekolah Dasar (SD) dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana kemampuan number sense siswa Sekolah Dasar (SD) di Pekanbaru? 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2015. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas V Sekolah Dasar (SD) Mitra PGSD di Pekanbaru yang berjumlah 

231 siswa yang terdiri dari 113 siswa laki-laki dan 118 siswa perempuan (tabel 1). Dari 

total 231 siswa tersebut, 38 siswa dari SDN 105 Pekanbaru merupakan subjek yang 

digunakan untuk menguji validitas soal-soal number sense.  
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Tabel 1 Subjek Penelitian Berdasarkan Nama Sekolah dan Jenis Kelamin 
Nama Sekolah Siswa Laki-laki Siswa Perempuan Jumlah 

SDN 01 Pekanbaru 18 Siswa 24 Siswa 42 Siswa 

SDN 79 Pekanbaru 17 Siswa 21 Siswa 38 Siswa 

SDN 105 Pekanbaru 41 Siswa 35 Siswa 76 Siswa 

SDN 110 Pekanbaru 21 Siswa 17 Siswa 38 Siswa 

SDN 184 Pekanbaru 16 Siswa 21 Siswa 37 Siswa 

Jumlah 113 Siswa 118 Siswa 231 Siswa 

 

Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan teknik sampel random 

sederhana (simple random sampling) (Sugiono (2014). Peneliti pertama memilih secara 

acak 5 sekolah dari 15 sekolah mitra PGSD, kemudian peneliti memilih satu kelas untuk 

masing-masing sekolah kecuali SDN 105 Pekanbaru karena dipilih 2 kelas yaitu 1 kelas 

sebagai kelas untuk validasi soal dan 1 kelas lagi untuk  pengambilan data.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survey. Langkah 

pertama yang dilakukan peneliti adalah menyiapkan instrumen penelitian berupa soal-

soal number sense yang berjumlah 26 soal (16 soal bilangan bulat dan 10 soal bilangan 

pecahan). Selanjutnya peneliti menguji validitas dan reliabilitas soal tersebut dan 

diperoleh 15 soal (10 soal bilangan bulat dan 5 soal bilangan pecahan) yang dijadikan 

instrument pengumpulan data. 

Teknik analisis data dibagi menjadi dua tahap yaitu: 1) analisis data validasi soal 

dengan menggunakan korelasi Pearson/Product Moment dan uji reliabilitas soal dengan 

menggunakan teknik belah dua (Split-Half Technique) (Sundayana R, 2014). 2) Analisis 

data tes soal-soal number sense secara deskriptif kuantitatif berpedoman pada tabel 2 

dan lima komponen instruksional number sense yang diuraikan pada kajian teori. 

 

Tabel 2 Kategori Kemampuan Siswa 

Nilai Keterangan 

75 < N ≤ 100 Sangat Tinggi (advance) 

64 < N ≤ 75 Tinggi (high) 

53 < N ≤ 64 Sedang (Intermediate) 

0 ≤ N ≤53 Rendah (Low) 

Sumber  : diadopsi dari TIMSS 2015 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Tahap awal dalam penelitian ini adalah pendesaian soal-soal number sense yang 

berjumlah 26 soal yang terdiri dari 16 soal bilangan bulat dan 10 soal bilangan pecahan. 

Soal-soal tersebut selanjutnya diuji validitasnya pada tanggal 5 Agustus 2015 dengan 38 

siswa kelas VC SDN 105 Pekanbaru. Dari 26 soal itu diperoleh 15 soal yang valid 

dengan tingkat reliabilitas 0,81 berkategori tinggi. Soal-soal tersebut terdiri dari 10 soal 

bilangan bulat dan 5 soal bilangan pecahan. 

Soal-soal yang telah valid dan reliabel tersebut selanjutnya diujikan kepada 193 

siswa kelas V Sekolah Dasar di Pekanbaru (tabel 1). Dari hasil tes tersebut diperoleh 

rata-rata kemampuan number sense siswa kelas V sekolah dasar adalah 51,57 dengan 
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kategori rendah dan standar deviasi 17,49. Sebaran nilai siswa tersebut dapat dilihat 

pada tabel 3 berikut ini: 

 

Tabel 3 Hasil Tes Soal-soal Number Sense 
Rata-rata Nilai Siswa Kategori Jumlah Siswa Persentase  

83,33 Sangat Tinggi 6 siswa   3,11% 

67,91 Tinggi 59 siswa 30,57% 

57,02 Sedang 67 siswa 24,35% 

34,16 Rendah 81 siswa 41,97% 

 

Dari tabel 3 diketahui bahwa 81 siswa atau 41,97% siswa memiliki kemampuan 

number sense yang rendah dengan rata-rata 34,16. Sedangkan siswa yang berkempuan 

tinggi hanya 6 siswa atau 3,11% dengan rata-rata 83,33. Sisanya sekitar 50% siswa 

berkemampuan sedang dan tinggi. 

Jika dilihat dari konsep bilangannya maka 64,40% siswa mampu menyelesaikan 

soal bilangan bulat. Kemampuan ini masih dalam kategori sedang, sedangkan 

kemampuan siswa menyelesaikan soal bilangan pecahan dua kali lebih rendah dari 

bilangan bulat yaitu  hanya 25,91%. Ini artinya hanya 1 dari 4 siswa kelas V sekolah 

dasar di Pekanbaru yang mampu menyelesaikan soal bilangan pecahan. Selanjutnya, 

jika dilihat dari kategori kemampuan siswa maka siswa berkemampuan sangat tinggi 

hampir tidak ada kesulitan untuk menyelesaikan soal bilangan bulat (tabel 4). Hal ini 

sangat berbeda dengan siswa yang berkemampuan rendah bahwa hanya 42,47% siswa 

yang mampu menyelesaikan soal bilangan bulat. Sementara itu kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan bilangan pecahan yaitu ada kesamaan antara siswa berkategori 

sedang dengan redah yaitu sekitar 30% dari mereka mampu mengerjakan soal-soal 

tersebut. Namun siswa dengan kategori rendah kesulitan menyelesaikan soal-soal 

bilangan pecahan. Hal ini ditunjukkan dengan hanya 17,53% dari mereka yang mampu 

mengerjakan soal-soal bilangan pecahan.  

Tabel 4 Kemampuan Number Sense Siswa 

Kategori Bilangan Bulat Bilangan Pecahan 

Rendah 42,47% 17,53% 

Sedang 70,21% 30,64% 

Tinggi 86,61% 30,50% 

Sangat Tinggi 96,67% 56,67% 

   

 Kemampuan siswa jika dilihat berdasarkan lima komponen number sense maka 

siswa memiliki kemampuan yang tinggi yaitu sekitar 69,78% siswa mampu memahami 

makna bilangan, operasi bilangan, dan hubungan antar bilangan (tabel 5). Selanjutnya 

diikuti oleh kemampuan siswa mengurai dan menyusun kembali bilangan dengan 

persentase 55,44% berkategori sedang. Sementara itu tiga komponen lainya kemampuan 

siswa berkategori rendah, dan yang paling rendah kemampuan siswa mengenal ukuran 

relative dari bilangan yaitu hanya 19,69 siswa mampu memahaminya. 
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Tabel 5 Kemampuan Siswa berdasarkan Komponen Number Sense  

No Komponen Pengukuran Kemampuan Number Sense Persentase Kategori 

1 Memahami makna bilangan, operasi bilangan, dan hubungan 

antar bilangan 

69,78% 

 

Tinggi 

2 Mampu menggunakan berbagai representasi bilangan dan 

operasi bilangan 

51,30% Rendah 

3 Mengenali ukuran relatif dari bilangan 19,69% Rendah 

4 Mampu menguraikan dan menyusun kembali bilangan secara 

fleksibel 

55,44% Sedang 

5 Mampu memutuskan dengan bijaksana dari hasil perhitungan 

melalu stategi yang berbeda. 

45,25% Rendah 

 

Pembahasan 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kemampuan siswa kelas V sekolah dasar 

di Pekanbaru masih rendah yaitu hanya mampu mencapai rata-rata 51,57. Kemampuan 

ini juga sama dengan kemapuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika 

berdasarkan The Trends of International Mathematics and Science Study (TIMSS)(Witri, 

Zetra, dan Gustina, 2014). Dalam hal ini terlihat bahwa kemampuan number sense 

kemungkinan mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami pelajaran 

matematika secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat van Nes (2009) dan 

Treffers (2001) bahwa kemampuan number sense sangat diperlukan siswa dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan matematika yang lebih tinggi dan rumit. 

Diantara bilangan bulat dan bilangan pecahan diketahui bahwa siswa sangat 

kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal bilangan pecahan. Dari 193 siswa yang diikut 

sertakan dalam penelitian ini, hanya 25% dari mereka yang mampu menyelesaikan 

persoalan berkaitan dengan bilangan pecahan. Kelemahan siswa yang berkaitan dengan 

pecahan yaitu dalam mengenal ukuran relatif suatu bilangan (tabel 5). Dalam hal ini 

siswa diminta untuk membandingkan bilangan serta meletakkan bilangan pada garis 

bilangan. Siswa sangat kesulitan dalam kedua hal ini. Hasil ini senada dengan penelitian 

yang dilakukan Kamaliyah, Edo, dan Zetra (2011) tentang kemampuan siswa kelas II 

sekolah dasar dalam meletakkan bilangan bulat pada garis bilangan. Penyebab 

lemahnya kemampuan siswa dalam hal ini karena pembelajaran di sekolah dasar di 

Indonesia lebih menekankan  pada  perhitungan atau algoritma dari pada pemahaman 

konsep. 

Kemampuan number sense berperan sebagai fondasi untuk memahami konsep 

dan kemampuan matematika secara formal (Sood dan Mackey, 2015). Lemahnya 

kemampuan number sense siswa akan berimplikasi terhadap lemahnya kemampuan 

siswa dalam numerasi atau literasi matematika. Akibatnya tentu saja siswa akan 

kehilangan motivasi untuk belajar matematika dan memiliki sikap yang apatis dengan 

merasa tidak mampu mengerjakan soal-soal matematika kedepanya. Hal tersebut tentu 

saja dapat diatasi dengan meningkatkan kesadaran dan kemapuan guru dalam 

pembelajaran. Guru diharapkan hendaknya mampu mengembangkan pembelajaran yang 

menekankan pemahaman number sense siswa dengan metode yang kreatif dan inovatif.  
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PENUTUP 

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan number sense 

siswa kelas V sekolah dasar di Pekanbaru masih rendah dengan rata-rata 51,57.  

Sementara itu kemampuan number sense siswa pada bilangan pecahan jauh dua kali 

lebih rendah dari bilangan bulat yaitu hanya 25% siswa mampu menyelesaikan soal-soal 

number sense bilangan pecahan.  

Kemampuan siswa jika dilihat dari lima komponen number sense, maka siswa 

sangat kesulitan dalam mengenal ukuran relatif bilangan. Sedangkan siswa memiliki 

kemampuan yang tinggi pada konsep memahami makna bilangan, operasi bilangan, dan 

hubungan antar bilangan. 

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu perlu penelitian lanjutan yang 

membahasas dan menganalisa kemampuan number sense guru-guru sekolah dasar. 

Karena kemampuan number sense siswa sangat bergantung dengan kemampuan guru 

mereka. Selain itu perlu penelitian tentang pengembangan pembelajaran yang dapat 

meningkatkan kemampuan number sense siswa sekolah dasar. 
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Abstrak 

Dasawarsa ini, aliran sistem pendidikan dunia telah berubah ekoran daripada 

persaingan yang sengit di peringkat global. Bagi meletakkan Malaysia selari dengan 

sistem pendidikan antarabangsa, pengintegrasian kreativiti dalam pengajaran sains 

adalah sangat penting. Namun begitu,kajian lepas menunjukkan bahawa elemen-

elemen penting ini masih tidak dapat diamalkan dengan sepenuhnya berpunca 

daripada pelbagai halangan dan kekangan sistem pendidikan itu sendiri. Kertas konsep 

ini akan mengupas tentang kepentingan pengintegrasian kreativiti ke arah peningkatan 

pencapaian sains para pelajar. Pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran ini 

juga akan melihat daripada aspek kesediaan guru, kemahiran pedagogi serta sikap 

pengajar dan pelajar. Perbincangan ini juga akan mengupas tentang faktor-faktor yang 

memotivasikan kreativiti, isu serta cabaran pengintegrasian kreativiti saintifik 

dalam bilik darjah. 

Abstract 

This decade, the flow of world education system has changed as a result of competition 

globally. To put Malaysia in line with international education system, integrating 

creativity in the teaching of science is very important. However , previous studies have 

shown that critical elements are still not able to fully practice caused by a variety of 

obstacles and constraints of the education system itself. This concept paper will explore 

the importance of integrating creativity towards improving student achievement in 

science. Implementation of the learning process will also be seen in terms of the 

willingness of teachers , pedagogical skills and attitudes of teachers and students. This 

discussion also will explore the factors that motivate creativity , issues and challenges 

of scientific creativity in the classroom 

Key words: integrating creativity, science subject 

 

1.0 PENGENALAN 

Pada zaman pascakemerdekaan ini, kepentingan pengintegrasian kreativiti dalam 

membangunkan sistem masyarakat dan pembangunan negara yang dinamik telah lama 

disedari (Storm & Storm, 2002). Konsep pengintegrasian kreativiti ini perlulah 
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disebatikan dengan pemikiran kritis dan kreatif yang mana kedua-duanya merupakan 

aspek penting dalam sistem pendidikan negara.  

Dalam meniti kehidupan pada marcapada, pengaplikasian kreativiti saintifik dalam 

pengajaran dan pembelajaran amat penting selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan 

Kebangsaan dan keperluan negara ke arah K-ekonomi. Dalam konteks realiti, kreativiti 

saintifik masih belum benar-benar dimasyarakatkan. Apatah lagi untuk 

membumikannya dalam budaya masyarakat Malaysia. Namun ia tidak mustahil untuk 

melakukannya. Cara terbaik untuk melaksanakannya adalah bermula pada peringkat 

sekolah lagi iaitu dengan menyuburkan budaya kreativiti saintifik dan pemikiran kreatif. 

Hal ini amat penting bagi pembangunan sumber daya manusia pada masa depan bagi 

melahirkan tenaga buruh yang berdaya saing, mempunyai kemahiran berfikir secara 

saintifik dan kreatif serta lengkap dengan kebolehan menyelesaikan masalah serta 

mampu memberikan sumbangan kepada pembangunan negara(Zulkifly & Rahmah, 

1997 dan Zainudin et. al., 2013) . Kesemua elemen ini perlu dimulakan langkah pertama 

sejak daripada peringkat sekolah lagi. 

Kertas konsep ini akan mengupas tentang kepentingan pengintegrasian kreativiti 

saintifik dalam meningkatan pencapaian sains para pelajar. Pelaksanaan proses 

pengajaran dan pembelajaran ini juga akan melihat daripada aspek kesediaan guru, 

kemahiran pedagogi serta sikap pengajar dan pelajar. 

2.0 LATAR BELAKANG 

Dalam mengharungi arus globalisasi ini, kreativiti dalam proses pengajaran adalah 

suatu satu agen perubahan penting yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat 

dan negara (Storm & Storm, 2002; Marzuki, 2005; Buntat & Ahamad, 2011). Guru 

tidak boleh agi selesa dalam tampuk pengajaran dan pembelajaran yang lama, 

sebaliknya sentiasa berfikir di luarkotak pemikiran biasa untuk mencari kaedah serta 

pendekatan baru yang lebih mantap dan berkesan (Mohammad Zaki et. al., 2013). Ini 

menunjukkan bahawa betapa pentingnya guru kreatif yang bertanggungjawab dalam 

melahirkan pelajar yang kreatif. 

Menurut Yahya & Norhusna (2010) melalui pemikiran kreatif dan kritis (KBKK), 

ia mampu untuk mendorong seseorang pelajar menguji suatu kebenaran bagi setiap 

perkara atau masalah agar mereka tidak membuat keputusan atau kesimpulan dengan 

sewenang-wenangnya. Selain daripada itu, KBKK juga akan membantu pembentukan 

keupayaan untuk memproses maklumat dan seterusnya dapat menghasilkan sesuatu 

yang baru dan asli. Idea-idea baru ini akan terhasil melalui pengalaman atau gabungan 

idea-idea yang sedia ada. Penerapan pemikiran kreatif dan kritis dapat diajarkan dengan 

pelbagai kaedah dan strategi yang akan memberikan penekanan kepada cara 

penyampaian para guru yang mana akan menggalakkan pelajar berfikir dan menguasai 

kemahiran serta isi pelajaran yang sedang disampaikan. Oleh itu,  strategi pengajaran 

dan pembelajaran akan memberikan tumpuan kepada cara penyampaian pemikiran 

kreatif, kreativiti guru dalam pengajaran, perancangan untuk mengintegrasikan kreativiti 

dan aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengajaran dan 

pembelajaran guru di dalam bilik darjah. 
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Oleh itu, kemahiran kreativiti ini perlu dipupuk sejak daripada awal pendidikan lagi 

supaya proses pengintegrasiannya berpotensi untuk berkembang dengan sepenuhnya. 

Maka dengan itu, guru-guru patut memulakan langkah awal dengan menerapkan proses 

kemahiran ini dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran sains di dalam kelas 

mahupun makmal ( Nursalwani, 2010). 

3.0 KONSEP KEMAHIRAN KREATIVITI  

Sebuah negara yang kaya bukanlah negara yang mempunyai banyak sumber asli, 

tetapi negara yang mampu memanfaatkan sumber manusia mereka untuk menghasilkan 

inovasi dan penyelasaian dalam bidang Sains dan Teknologi (Mastic, 2008). Di 

Malaysia, peluang dan potensi untuk melahirkan masyarakat sumber manusia yang 

kreatif dan inovatif ini telah diterjemahkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 

serta aplikasinya dalam pedagogi dan kurikulum mata pelajaran (Abd. Rahim, 1999). 

Rakyat Malaysia kini telah mengamalkan cara hidup yang lebih moden dan dengan itu 

keperluan mereka kepada latihan, pendidikan serta kreativiti turut meningkat kerana 

mereka memerlukan banyak bimbingan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan 

arus semasa yang berlaku. Selain daripada itu, isu antarabangsa seperti globalisasi atau 

pensejagatan dunia turut mempengaruhi cara hidup masyarakat Malaysia (Mohamad 

Mohsin & Nasruddin, 2008). 

Amalanpengajaran guru yang kreatif berlaku apabila guru berupaya menguasai 

pelbagai kaedah pengajaran, menyediakan alat bantu mengajar (ABM), dan mendalami 

isi kandungan yang hendak di ajar. Guru boleh mencambahkan kreativiti dengan 

bertanya soalan terbuka, toleransi kekaburan, menjadi model pemikiran dan tingkahlaku 

kreatif, menggalakkan eksperimen dan ketabahan serta menghargai pelajar yang 

memberikan jawapan yang tidak diduga (Al Thani, 2010). Setelah itu, guru perlu 

mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran, mengambil kira gaya 

pembelajaran pelajar dalam pengajaran mereka, memberi motivasi kepada pelajar 

supaya belajar bersungguh-sungguh (Yong &Biraimah, 1996) dapat mengawal kelakuan 

pelajar, mengumpulkan pelajar mengikut kumpulan dan memberi penilaian atau ujian 

yang kerap kepada pelajar (Ahmad &Tamuri, 2010; Jasmi, Ilias, Tamuri, 

&MohdHamzah, 2011). 

Kreativiti juga boleh dilonjakkan lagi dengan cara membimbing dan menyokong 

pelajar untuk berani mengambil risiko dengan keseimbangan antara struktur dan 

kebebasan (Norsita & Zainal, 2014). Selain itu, guru juga boleh membawa pendekatan 

„bermain' ke dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran; 

menggunakan masa secara optimum dan fleksibel, mempunyai hubungan yang baik 

dengan pelajar dan paling penting guru perlu menjadi model sikap kreatif (Beghetto, 

2007; Jindal-Snape, Davies, Collier, et.al., 2013) 

Oleh yang demikian, setiap guru haruslah menguasai sedalamnya kemahiran 

mengintegrasikan kreativiti ini agar perlaksanaannya di dalam pengajaran dan 

pembelajaran akan berlaku dengan lancar dan mencapai objektif. Kajian-kajian yang 

terdahulu telah menunjukkan bahawa manusia tidak dapat menguasai proses-proses 

yang sukar dan kompleks seperti pemikiran kritis, pengintegrasian kreativiti dan 
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membuat keputusan (Faizah & Saemah, 2011). 

Waima Mantan Perdana Menteri sendiri iaitu Tun Mahathir Mohamad dalam satu 

ucapan ketika majlis makan malam anjuran Akademi Sains Negara telah mencabar 

komuniti saintis untuk melahirkan seorang pemenang anugerah nobel yang terdiri 

daripada kalangan rakyat Malaysia sendiri menjelang tahun 2020 ( Sachi, 2004). Beliau 

sendiri berpendapat bahawa rakyat Malaysia yang sebenarnya adalah waris yang hidup 

di abad ke 21 perlulah berfikiran kritis dan kreatif di samping menjadi tenaga kerja yang 

mahir yang lengkap dengan ilmu pengetahuan serta menapak dengan maju dan seiring 

dalam dunia sains dan teknologi (Mohd Azhar et. al., 2004) . 

4.0  KREATIVITI GURU DALAM PENGAJARAN SAINS 

 

4.1 Pengertian Kreativiti 

Perkataan “kreativiti” berasal dari perkataan Barat iaitu “creativity” yang 

membawa erti keupayaan untuk mencipta atau daya cipta (Hassan, 1997). Manakala 

Yayasan Inovasi Malaysia (2010) mentafsirkan kreativiti sebagai penghasilan idea 

yakni kebolehan seseorang untuk menghasilkan idea baru dimana ia boleh berupa idea 

yang mudah atau kompleks. Apabila seorang kanak-kanak memikirkan sesuatu idea, 

walaupun ianya idea nakal, kanak-kanak tersebut adalah seorang yang kreatif. Apabila 

seorang ahli sains pula yang menghasilkan sesuatu idea, beliau ditakrifkan sebagai 

melatih kreativiti. Oleh itu, kreativiti adalah suatu proses berfikir.  

Namun begitu, Torrance (1988) menyatakan adalah amat sukar atau mustahil untuk 

memberikan satu definisi yang benar-benar tepat. Ini adalah kerana ciri-ciri kreativiti itu 

sendiri yang infinitif serta melibatkan setiap deria yang dimiliki oleh manusia 

termasuklah penglihatan, pendengaran, bau, rasa dan perasaan (Torrance 1988). 

Tambah beliau lagi sekiranya definisi yang tepat wujud sekalipun adalah amat sukar 

untuk mengungkapkannya dalam bentuk kata-kata. Selain daripada itu, menurut Isaksen 

(1987) pula, kesukaran untuk memberikan satu definisi kreativiti yang tepat mempunyai 

kaitan dengan sifat kreativiti itu sendiri yang saling bergantungan antara disiplin atau 

bidang. Menurutnya lagi, tiada satu disiplin pun yang boleh mendakwa bahawa hanya 

disiplin itu sahaja yang berhak untuk mengkaji kreativiti. 

Takrif "kreativiti saintifik" boleh dikonsepkan sebagai individu dan keupayaan 

sosialuntuk menyelesaikan masalah saintifik dan teknikal yang kompleks dalam cara 

yang inovatif dan produktif (Heller, 2007).Konsep masyarakat tentang kreativiti 

saintifik adalah gabungan antara konsep kreativiti dan konsep sains (Newton & Newton, 

2010). Manakala bagi guru sekolah rendah, mereka mentafsirkan kreativiti dalam bilik 

darjah sebagai kanak-kanak menghasilkan sesuatu yang baru untuk diri mereka sendiri. 

(Newton & Newton, 2000). Dengan tanggapan ini, guru lebih cenderung untuk melihat 

peluang-peluang untuk kreativiti saintifik dalam kerja dapat dilakukan dengan 

penerangan dan aktiviti praktikal berbanding dengan penjelasan dan perbincangan.  
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Sebenarnya disiplin kreativiti telah lama berkembang melebihi satu abad. Oleh 

yang demikian, telah banyak perkembangan yang berlaku khususnya terhadap konsep 

dan teori kreativiti. Perkembangan yang amat menggalakkan ini hasil daripada 

pertemuan para sarjana, penyelidik dan penggiat disiplin kreativiti dalam seminar-

seminar kreativiti peringkat dunia. Selain itu, beribu-ribu buah buku telah dihasilkan 

dalam pelbagai perspektif yang membahaskan tentang kreativiti; selain beberapa jurnal 

terkemuka yang menjadi medan perbincangan intelek di kalangan para penyelidik. Bagi 

memantapkan disiplin ini, persatuan-persatuan kreativiti ditubuhkan di seluruh dunia 

dan dari sini jaringan dan perkongsian maklumat dapat diwujudkan. 

4.2 Kepentingan Kreativiti dalam Pengintegrasian 

Kepentingan kreativiti dalam membangunkan masyarakat dan negara telah lama 

disedari (Storm& Storm, 2002). Para pemimpin, ahli perniagaan, saintis, ahli sejarah, 

pendidik dan ahli psikologi menyatakan bahawa kreativiti sangat diperlukan untuk 

kelangsungan hidup penduduk di dalam sesebuah negara terutamanya dalam era 

globalisasi di mana perubahan, cabaran, dan persaingan sedang dan akan terus berlaku. 

Dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun dan 

berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020, keperluan kepada 

kreativiti rakyatnya adalah lebih mendesak. Perkembangan ekonomi yang berlaku 

akibat daripada perubahan dasar kerajaan yang kini lebih mementingkan sektor industri, 

teknologi maklumat dan ilmu pengetahuan telah mengubah dan akan terus mengubah 

taraf dan corak kehidupan masyarakat keseluruhannya. 

Sejajar dengan iu, tema hari guru tahun ini adalah selaras dengan transformasi 

pendidikan ke arah membangunkan kemahiran abad ke-21 iaitu berfikiran kritis dan 

kreatif serta menggalakkan perkembangan sahsiah murid yang holistik dan seimbang 

seperti mana yang telah terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 

(PPPM) 2013-2025. Sistem pendidikan Malaysia berhasrat memastikan setiap murid 

dapat mencapai potensi yang sepenuhnya agar dapat menjadi pewaris yang gemilang 

yakni berpengetahuan luas dan berkemahiran tinggi, mempunyai pemikiran kritis, 

kreatif dan inovatif, kemahiran memimpin, memiliki sahsiah dan nilai serta semangat 

identiti nasional.  

Hal ini sangat relevan dalam PPPM yang terus mendukung hasrat Falsafah 

Pendidikan Kebangsaan untuk pendidikan seimbang sebagai asas aspirasi setiap murid. 

Guru memainkan peranan penting sebagai penggerak agen perubahan yang sentiasa 

kreatif dan inovatif, mempunyai keterampilan yang tinggi dari segi personaliti, 

mempunyai pemikiran luas dan strategik serta mampu mencetus ledakan ilmu yang 

dapat diterapkan kepada murid bagi membolehkan mereka menghubungkan pelbagai 

disiplin ilmu untuk mencipta ilmu yang baharu bertaraf dunia. Keupayaan warga 

pendidik menyediakan peluang kepada murid bagi mendapat pengalaman pembelajaran 

lebih bermakna, pengalaman pembelajaran dalam menyelesaikan masalah, kreativiti dan 

pemikiran kritikal dilihat mampu meningkatkan kemahiran murid yang dapat berfikir 

secara kritis dalam konteks akademik dan persekitaran kehidupan sebenar. Dunia dan 

ekonomi yang bersifat global hari ini memerlukan pesaing yang mampu berfikir dengan 
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lebih kritis dan kreatif dan inovatif. Justeru peranan guru sebagai penggerak generasi 

yang intelek dan berdaya saing perlu menghasilkan kualiti pengajaran yang gemilang 

dengan memperkukuh amalan terbaik dalam pendidikan. 

Namun disebalik kepesatan perkembangan sistem pendidikan negara, kita terdedah 

kepada ancaman penjajahan baharu dalam bentuk digital. Dunia tanpa sempadan 

[globalisasi] telah meranap jiwa kemanusiaan dan meratah generasi masa kini kepada 

serangan siber yang merosak jati diri anak bangsa kita. Kita berbangga dengan 

kemajuan yang dicapai, persis kita melihat kelompongan besar generasi muda dalam 

memahami tamadun bangsa dan warisan agama mereka. Globalisasi mencairkan identiti 

diri atas nama hegemoni pendidikan dan ideologi bebas. 

Sesungguhnya murid yang kreatif dan inovatif akan menjadi seorang yang sentiasa 

berfikir, ingin mencipta, bercita-cita besar, berani dan yakin kepada diri sendiri. Inilah 

ciri-ciri murid yang perlu kita lahirkan untuk menjadi warganegara bagi menghadapi 

cabaran masa depan terutama dalam memasuki era 2020. Justeru pihak Kementerian 

telah menekankan kepada kemahiran berfikir aras tinggi atau  high order thinking skills 

(Azizee Hassan, 2014). 

Guru memainkan peranan penting bagi menerapkan kedua-dua elemen dalam 

pengajaran mereka. Sebagai penyampai ilmu guru perlulah memiliki kemahiran tinggi 

bagi melakukan transformasi dalam menjana minda murid agar menjadi lebih dinamik. 

Mempunyai kemahiran sedemikian akan menjadikan guru berada di tahap teratas dan 

akan disanjung oleh muridnya. Kualiti guru sedemikian akan membolehkan muridnya 

menguasai berbagai kemahiran lain seperti berfikir aras tinggi, penyelesaian masalah, 

berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. 

Peranan pihak pengurusan sekolah tidak kurang pentingnya dalam merealisasikan 

elemen kreativiti dan inovasi dalam kalangan warganya. Dengan perkataan lain 

pengurusan sekolah juga mesti kreatif dan inovatif agar menjadi organisasi 

pembelajaran yang bermaklumat, menggalakkan pengembangan pengetahuan baru, 

berbudaya saintifik, penggunaan teknologi serta ICT secara meluas dan penggunaan 

tenaga sumber secara maksimum. Mempunyai ciri budaya sekolah yang menggalakkan 

kreativiti dan inovasi akan mendorong semangat belajar yang tinggi di kalangan murid, 

mempunyai daya usaha sendiri dan sentiasa berusaha mengembangkan potensi ke arah 

yang lebih baik. 

Oleh yang demikian, dapat disimpulkan bahawa kreativiti dianggap sebagai 

satumauduk dan elemen penting dalam mengembangkan institusi pendidikankearah 

yang lebih berdayasaing (Nor Azzatunnisak & Saemah, 2015). Pihak pengurusan 

sekolah seharusnya sentiasa memberigalakan dan menyediakan persekitaran yang 

kondusif agar guru-guru dapat mengembangkan kreativiti merekad alam proses 

pengajaran dan pembelajaran 

4.3 Kreativiti Dan Pendidikan 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                                769 
 

Selaras dengan era globalisasi ini, Malaysia telah melakukan pelbagai perubahan 

dan inovasi dalam sistem pendidikan agar Malaysia dapat bergerak maju dan selaras 

dengan pendidikan dunia. Jika ditelitikembali Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 

(PIPP) 2010, ia dilihat telah memberi penekanan untuk membangunkan modal insan 

yang kreatif dan inovatif bagi memenuhi keperluan Negara di abad ke-21. Pelaksanaan 

elemen kreativiti dan inovasi dalam pendidikan akan memangkin agenda transformasi 

Negara (KPM, 2010). Dalam konteks pendidikan, kreativiti dan inovasi saling 

bergandingan bagi memastikan kedua-dua proses tersebut dilaksanakan dalam 

pengajaran dan pembelajaran (P&P). Matlamat pembangunan kreativiti dan inovasi 

dalam kalangan murid bertujuan untuk melahirkan modal insan yang kreatif dan 

inovatif. Individu yang kreatif dan inovatif berkeupayaan menghasilkan idea serta 

berdaya cipta yang berkualiti, agar menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan 

mereka. 

Pembangunan kreativiti dan inovasi dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah 

(KSSR) adalah untuk membolehkan murid menghasilkan idea kreatif dan inovatif, 

mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif, menguasai kemahiran 

dalam proses kreativiti, berkebolehan berkomunikasi dalam menyampaikan idea, 

mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif dalam 

menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian (KPM, 

2010). Sesungguhnya murid yang kreatif dan inovatif akan menjadi seorang yang 

sentiasa berfikir, ingin mencipta, bercita-cita besar, berani dan yakin kepada diri sendiri. 

Inilah ciri-ciri murid yang perlu kita lahirkan untuk menjadi warganegara bagi 

menghadapi cabaran masa depan terutama dalam memasuki era 2020. Bagi 

menanganinya tidak menghairankan mengapa kerajaan berbelanja besar dalam Bajet 

2013 untuk pendidikan. 

4.4 Faktor- Faktor Yang Memotivasikan Kreativiti 

4.4.1 Faktor intrinsik 

Faktor intrinsik merupakan faktor yang penting dalam pembangunan dan 

pendidikan di mana ia dapat memberikan motivasi kepada guru-guru untuk menjadi 

lebih kreatif. Ini bertepatan dengan Deci & Ryan (2000) yang menyatakan motivasi 

intrinsik telah muncul menjadi fenomena yang penting kepada para pendidik. Motivasi 

intrinsik bermakna dorongan dalaman dalam diri individu itu sendiri (Vinaeke dalam 

Syaifudi, 1998). Dorongan dalaman ialah kesediaan seseorg itu melakukan sesuatu tugas 

itu sendiri yang menyebabkan dia berasa seronok dan puas hati. Brophy (1983) 

menyatakan bahawa motivasi instrinsik adalah hasil daripada watak personaliti individu. 

Untuk mencapai motivasi secara intrinsik, ianya berkait rapat dengan aktiviti untuk 

kebaikan diri sendiri dan keinginan luaran aktiviti tersebut. 

 

4.4.2 Faktor motivasi entrinsik 

Motivasi entrinsik atau pun dorongan luaran merujuk kepada kesanggupan seseorang 

melakukan sesuatu tugas disebabkan ada ganjaran luaran ataupun disebabkan dia tidak 

mahu dihukum (Ainon Mohd & Abdullah Hassan, 2002). Ini merupakan antara faktor-
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faktor yang menyebabkan seseorang itu berasa seronok dalam melakukan sesuatu 

tugasan sudah tidak ada lagi. Motivasi entrinsik adalah bertentangan dengan motivasi 

intrinsik, di mana ia merujuk kepada melakukan sesuatu untuk keseronokan semata-

mata. Ia juga merupakan faktor penggerak luaran seperti perhatian, insentif yang 

diperolehi, pujian dan dorongan daripada pihak lain. Menurut Amabile(1996), beliau 

menyatakan bahawa motivasi intrinsik membawa kepada kreativiti, manakala motivasi 

entrinsik pula boleh memudaratkan. Namun demikian, menurut Teori Maslow, pada 

peringkat awal, motivasi luaran atau entrinsik lah yang memandu seseorang untuk 

mencapai keperluan yang dihajatkan. Ia merupakan dalaman individu terbabit yang 

telah ditanam oleh kualiti luaran intrinsik dalam tugasan yang telah ditetapkan. 

4.4.3 Faktor Persekitaran 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Mohd Rizal & Rehan (2010), faktor 

persekitaran juga merupakan salah satu faktor yang akan memacu motivasi kepada 

kreativiti guru. Faktor persekitaran ini merujuk kepada rakan sekerja, tempat bekerja 

dan suasana bekerja dimana ia memainkan peranan yang penting dalam memberi 

motivasi kepada guru-guru dalam pengajaran seharian. Ini adalah selaras dengan 

hipotesis Amabile (1996) yang mana beliau menyatakan bahawa manusia tidak akan 

terlibat dengan proses kreativiti melainkan keadaan persekitaran sosial yang 

menggalakkan. Keadaan persekitaran menurut Brown (1989) pula adalah seseorang 

yakni dengan siapa individu tersebut berinteraksi (mungkin guru, rakan sebaya, ibu 

bapa dan mentor) dan keadaan fizikal di sekelilingnya seperti sekolah, kurikulum, 

sumber kemudahan atau peralatan. 

Iklim sekolah yang kondusif juga memainkan peranan yang penting dimana ia 

boleh menggalakkan dan seterusnya memotivasikan kreativiti saintifik mereka. Selain 

daripada itu, bimbingan harus diberikan kepada guru-guru yang baru mengajar Sains 

agar mereka bersemangat dan mampu menyampaikan pengajaran yang menarik minat 

pelajar. Ini disokong oleh Csikszentmihalyi (1988) yang menegaskan bahawa rangkaian 

sokongan sosial merupakan nadi kreativiti. Beliau juga menegaskan tentang 

kepentimngan sistem sosial dengan merujuk kepada persekitaran luaran yang menarik di 

sekeliling individu terbabit. Oleh itu, faktor persekitaran dapat memberi motivasi 

kepada kreativiti guru dalam pengajaran sekiranya keadaan sekeliling mereka sentiasa 

positif, kondusif dan menarik. Hal ini disokong oleh Mohd Azhar (2004) dimana 

budaya dan persekitaran kreatif yang diwujudkan secara tidak langsung akan 

merangsang daya saing dan semangat “esprit de corps” di kalangan pekerja.  

4..5  Isu Dan Cabaran Pengintegrasian 

Dalam dunia penuh persaingan global ketika ini, memiliki pengetahuan dan 

kepintaran yang tinggi tidak memadai. Pengetahuan dan kepintaran tersebut mesti 

disertai dengan kreativiti agar pelajar kita dapat bersaing di peringkat global apbila 

mereka dewasa nanti. Guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik pelajar di 

sekolah ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, berakhlak mulia serta 

berfikiran kreatif. Walaubagaimanapun, pengajaran yang disampaikan oleh guru kini 

kepada pelajar adalah tanpa kefahaman konsep. Ini menyebabkan pelajar kurang 
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memahami pengajaran sains secara mendalam dan hanya menghafal. Keadaan seperti 

ini jelas kelihatan dalam pendidikan di negara kita, akhirnya menjejaskan 

perkembangan kreativiti pelajar dan hanya akan melahirkan pelajar-pelajar yang 

mendapat keputusan sains yang cemerlang dalam peperiksaan tetapi pada hakikatnya 

pelajar-pelajar tersebut tidak tahu apa yang telah dipelajari oleh mereka. Oleh yang 

demikian, usaha ke arah pemupukan kreativiti pelajar ini akan terbantut seandainya 

halangan-halangan terhadap pemupukan kreativiti tidak diatasi terlebih dahulu. Antara 

halangan-halangan tersebut ialah sikap guru itu sendiri, kompetensi guru dan sistem 

pendidikan. 

4.5.1 Sikap Guru 

Menerobos ke dalam era kemodenan ini, tidak dapat disangkal lagi bahawa 

kreativiti memainkan peranan penting dalam sains. Menurut Harre (1985), kreativiti 

adalah sesuatu yang sangat diperlukan kerana ia melibatkan kebolehan menggambar 

sesuatu konsep dan bahagian logikal. Torrance (1974) pula mengatakan bahawa subjek 

sains adalah sesuatu aktiviti yang luas yang dapat menggalakkan kreativiti berbanding 

subjek lain di sekolah. Ini kerana proses kreativiti (iaitu penyediaan, pengeraman, ilham 

dan penyelesaian) mempunyai langkah yang sama dengan kaedah saintifik (seperti 

pemerhatian, hipotesis dan eksperimen). Oleh yang demikian, sikap guru banyak 

mempengaruhi tahap perkembangan kreativiti pelajar.  

Kajian oleh Rohani et al., (2005) mendapati sikap guru terhadap matematik 

mempengaruhi cara dan pendekatan mereka dalam pengajaran. Adalah sukar untuk 

melaksanakan amalan kreatif dalam pengajaran sekiranya guru sendiri bersikap negatif. 

Menurut Beghetto (2008) dan Fleith (2010) , guru sains ada yang bersikap negatif 

dengan menganggap mengintegrasikan elemen kreatif dalam pengajaran dan 

pembelajaran adalah satu tugas tambahan. Sikap negatif ini pastinya menjadikan guru 

matematik kurang mengambil berat dalam mengamalkan pengajaran secara kreatif 

menyebabkan murid yang menerima pengajaran berasa bosan kerana tidak diberi 

peluang menyerlahkan kreativiti mereka secara optimum. Maka terdapat tanggapan 

negatif dalam kalangan murid yang menyatakan bahawa sains adalah subjek yang susah, 

abstrak dan membosankan (Azizi, Jamaluddin & Yusof, 2007).  

4.5.2 Kompetensi Guru 

Amalan pengajaran kreatif banyak dipengaruhi oleh guru yang kurang kompeten 

dalam aspek pengajaran kreatif. Dalam konteks pendidikan sains, guru sainsmerupakan 

individu yang memberi kesan secara langsung dalam amalan pengajaran kreatif ini.  

Menurut Azhari Mariani & Zaleha (2013), guru matematik yang kompeten berupaya 

mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan dan lebih utama 

berupaya merangsang dan mengembangkan pemikiran kreatif dan kritis murid. Tengku 

Zawawi (1999) mendapati strategi pengajaran guru-guru sains di Malaysia 

kebanyakannya masih lagi berpusatkan guru dan bersifat tradisional serta hanya 

mementingkan pencapaian akademik dalam peperiksaan khususnya peperiksaan awam. 

Guru-guru kekurangan masa untuk melaksanakan amalan kreatif kerana terlalu 

mengejar sukatan yang perlu diselesaikan segera bagi melaksanakan pula latih-tubi 

soalan tahun-tahun lepas. Guru-guru sains juga didapati lebih gemar menggunakan 
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papan hitam dalam pengajaran kerana mendapati kaedah tersebut lebih berkesan dalam 

menyampaikan pengetahuan dan kemahiran matematik (Subahan, 2007). Keadaan ini 

kurang menggalakkan suasana kreatif di bilik darjah.  

Dapatan ini selari dengan kajian (Saracho, 2012) yang mendapati prosedur 

pengajaran guru masih lagi berfokuskan kepada kepatuhan, tingkah laku yang baik dan 

pemikiran tradisional yang menghalang kreativiti. Pengajaran sains dilihat masih lagi 

tertumpu pada amalan kemahiran prosedural (Goldrick-Rab, 2007) serta kurang 

mengaitkan dengan masalah dunia sebenar (Tengku Zawawi, 1999; Grub, 2010). Selain 

itu, pengajaran guru sains juga didapati kurang melibatkan kemahiran berfikir kerana 

pembelajaran murid lebih kepada berbentuk hafalan dan terlalu bergantung pada guru 

untuk mengetahui bila dan bagaimana sains itu dipelajari (Effandi & Zanaton, 2007). 

Guru perlusentiasaberusahameningkatkanprofesionalismediridariaspekpengetahuan, 

kemahirandanpersonalitimelaluipembelajarankendiriataumenghadirikursus-kursus yang 

dianjurkanolehpihak KPM ataupihakswasta. Kompetensi guru 

Sainsdalampengajarantidaksemestinyadiperolehisecarasemulajadinamundapatdipupukda

risemasakesemasa. 

4.5.3 Sistem Pendidikan 

Kerajaan Malaysia melalui kementerian pelajaran telah memperkenalkan Falsafah 

Pendidikan Negara dalam akta Pendidikan 1996. Menurut Falsafah Pendidikan Negara, 

matlamat utama pendidikan negara adalah untuk melahirkan insan yang seimbang dan 

harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Namun sesudah lebih sepuluh 

tahun, matlamat murni kerajaan untuk melahirkan insan seimbang masih belum tercapai 

sepenuhnya. Salah satu faktor yang menjadi penghalang kepada pencapaian matlamat 

tersebut ialah sistem pendidikan kita yang secara umumnya masih lagi berorientasikan 

peperiksaan. Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan juga merupakan 

penghalang utama kepada usaha pemupukan kreativiti dalam bilik darjah (Mohd 

Mohsin & Nashrudin, 2008).  

Yong (1989) berpendapat bahawa walau pun pelbagai usaha telah dijalankan untuk 

memajukan proses pengajaran guru, sekolah masih lagi cenderung untuk menghasilkan 

para pelajar yang berorientasikan peperiksaan. Walaupun dalam KBSR dan KBSM 

telah dinyatakan bahawa fungsi peperiksaan dan penilaian bukan sahaja untuk 

menentukan taraf pencapaian pelajar tetapi juga untuk membantu memperbaiki lagi 

proses pengajaran-pembelajaran di bilik darjah tetapi hakikat sebenarnya ialah 

penekanan pembelajaran di sekolah masih lagi tertumpu kepada fakta-fakta untuk 

dihafal dan seterusnya digunakan dalam peperiksaan, lantaran itu aspek pemikiran sama 

ada kreatif atau kritis dipinggirkan. 

5.0 CADANGAN DAN IMPLIKASI 

5.1 Program Peningkatan Kemahiran Guru  

Kemahiran guru sains turut mempengaruhi pengajaran kreatif. Perancangan dan 

persediaan guru sebelum melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran akan 

mempengaruhi amalan pengajaran kreatif mereka. Guru sains yang kreatif harus bijak 
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membuat perancangan dan persediaan yang sistematik dalam segala tindakannya 

(Alkharusi et al., 2012; Akyuz, Dixon, & Stephan, 2013). Hal ini bermaksud dalam 

memastikan pengajaran guru itu berkesan dan kreatif, persediaan dan perancangan yang 

rapi sebelum masuk ke dalam bilik darjah amat dititikberatkan. Kemahiran dalam 

menguruskan bilik darjah sewaktu pengajaran juga mempengaruhi amalan pengajaran 

kreatif . Guru yang cekap dan berjaya menguruskan bilik darjah dengan berkesan akan 

dapat mengajar dengan kreatif dan sempurna (Wang, 2006).  

Untuk mengamalkan pengajaran kreatif, pengetahuan dan kemahiran sains juga 

perlu disampaikan dengan jelas (Cochran-Smith, 2005) dengan cara mempelbagaikan 

strategi pengajaran (Ruey, 2010; Cheng, 2011; Jang, Guan, & Hsieh, 2009; Schmeichel, 

2012). Guru sains yang sentiasa menggunakan pelbagai kaedah dalam pengajaran akan 

mudah diterima oleh murid (Hong et al., 2005). Penglibatan murid juga penting dalam 

mempengaruhi amalan pengajaran kreatif. Justeru guru harus bijak dan mahir dalam 

menentukan strategi pengajaran yang mampu melibatkan penglibatan murid. Kajian 

oleh Tarmizi, Lojinin, & Mokhtar (2010) mendapati, aktiviti pengajaran kreatif seperti 

pembelajaran berasaskan masalah berupaya meningkatkan penglibatan murid dalam 

pengajaran dan pembelajaran.  

Komunikasi dan hubungan yang baik di antara guru dan murid tidak terkecuali 

dalam mempengaruhi suasana pengajaran dan pembelajaran kreatif. Komunikasi yang 

kurang baik di antara guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran 

membuatkan kreativiti murid terhalang. Sebaliknya hubungan yang baik akan dapat 

mengurangkan kebimbangan murid terhadap subjek sains. Ini dibuktikan oleh kajian 

McGlynn-Stewart, (2010), yang mendapati komunikasi yang baik di antara dirinya 

sebagai guru dan murid  berupaya meningkatkan keyakinan terhadap sains. Begitu juga 

dengan penilaian pembelajaran murid di dalam bilik darjah. Penilaian boleh berbentuk 

formatif atau sumatif. Kebolehan melaksanakan penilaian pembelajaran murid 

merupakan kemahiran yang penting bagi meningkatkan kualiti pengajaran guru dan 

pencapaian murid (Alkharusi et al., 2012). Bagi memperbaiki kekurangan, guru sains 

perlu memiliki kemahiran untuk sentiasa melakukan refleksi diri (bermuhasabah) serta 

bersedia membangunkan profesionalisme diri secara berterusan (Kennedy, 2005).  

Oleh yang demikian, guru perlu sentiasa meningkatkan profesionalisme diri dalam 

bidang kreativiti dan pengajaran kreatif ini melalui pembelajaran kendiri atau 

menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak KPM atau swasta. Kemahiran 

kreatif tidak semestinya diperolehi secara semula jadi tetapi boleh dipupuk dari masa ke 

semasa. Di samping itu juga, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) perlu lebih 

proaktif dalam memberikan latihan pembangunan profesionalisme dalam usaha 

meningkatkan pengajaran kreatif guru-guru matematik. Kursus berkaitan kreativiti perlu 

diperbanyakkan.  

Adalah lebih berkesan sekiranya latihan kreatif ini diberi seawal guru matematik 

tersebut berada dalam program persediaan latihan perguruan di institusi yang 

menawarkan program perguruan seperti universiti dan institut pendidikan guru (IPG). 

Pendedahan awal akan memudahkan guru-guru matematik lebih bersedia untuk 
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melaksanakan pengajaran kreatif sebaik sahaja bergelar guru permulaan. 

5.2 Modul Latihan Pengajaran Kreatif 

Sebuah modul latihan pengajaran kreatif matematik perlu dibina dan diuji 

keberkesanannya secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk memastikan kesahan dan 

kebolehpercayaan modul latihan tersebut. Modul latihan tersebut boleh digunakan untuk 

melatih guru-guru pelatih dan guru-guru secara berkesan kerana telah diuji 

keberkesanannya. 

Menurut Esquivel (1995), terdapat beberapa model yang menitiberatkan proses 

kreatif, pengkayaan kreatif dan penyelesaian masalah kreatif, salah satu dari model-

model tersebut ialah Model Pengajaran Kreatif Inkubasi Torrance (1979). Model ini 

merujuk kepada tahap dalam proses kreatif apabila unsur-unsur tidak sedar dan separa 

sedar terlibat dalam asosiatif bebas simbol-simbol, imej-imej dan idea-idea. Model ini 

mempunyai tiga fasa yang saling berturutan yang membawa implikasi untuk tingkah 

laku pengajaran tertentu: (1) tahap meningkatkan pengharapan, (2) tahap mendalamkan 

jangkaan, dan (3) tahap meneruskan perjalanan. Torrance dan Safter (1990) telah 

mencadangkan beberapa aktiviti tingkah laku untuk setiap tahap.  

Tahap pertama melibatkan aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk pemanasan dan 

mendapatkan perhatian pelajar agar pelajar bersedia, tenang, bermotivasi dan keadaan 

minda yang divergen. Di antara aktivitiaktiviti tingkah laku yang dicadangkan ialah 

persembahan idea-idea yang kabur, bertanyakan soalan untuk meningkatkan jangkaan, 

merangsang perasaan ingin tahu, mencari pandangan yang berbeza dan bertanyakan 

soalan yang provokatif untuk merangsang idea baru (Esquivel 1995). Tahap kedua 

model ini pula melibatkan penambahan keasyikan dalam tugasan kreatif dengan 

menganalisa dan membuat refleksi mengenai keadaan sebenar masalah yang sedang 

cuba diselesaikan. Di antara aktiviti-aktiviti yang berkaitan tingkah laku yang terlibat 

dalam tahap ini ialah meningkatkan kesedaran, menggunakan misteri sebagai isi 

kurikulum, menitikberatkan pemikiran divergen, memperkenalkan kejutan, dan 

membangunkan imaginasi (Esquivel 1995).  

Tahap ketiga melibatkan kemampuan untuk meneruskan usaha-usaha kreatif dan 

menunjukkan ketabahan dalam menerima idea-idea baru. Menurut Torrance dan Safter 

(1990) fasa ini juga memerlukan pelajar mengalihkan proses kreatif dari bilik darjah 

kepada persekitaran di luar bilik darjah. Di antara tingkah laku pengajaran yang 

dicadangkan pada tahap ini ialah bermain-main dengan kekaburan, menganalisa fantasi 

untuk mencari penyelesaian terhadap masalah, dan menggalakkan perancangan masa 

depan (Esquivel 1995). 

5.3 Kreativiti, Invensyen Dan Inovasi: Suatu Cadangan Matapelajaran Pada 

Peringkat Sekolah Menengah 

Sebahagian besar masyarakat beranggapan kreativiti, invensyen dan inovasi adalah 

milik saintis dan individu yang memiliki ijazah tinggi dalam bidang sains dan teknikal. 

Menurut inventor terhebat di dunia, Dr. Yoshiro Yakamatsu, untuk menjadi sebuah 

negara kreatif, organisasi kreatif dan individu kreatif budaya kreativiti, invensyen dan 
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inovasi haruslah dipupuk dan diberi penekanan pada pelbagai peringkat. Selama ini 

penekanan banyak diberikan terhadap penguasaan ilmu eksplisit seperti matematik, 

fizik, kimia dan biologi. Penguasaan dan kemahiran ilmu tasit yang berkaitan dengan 

kreativiti dan invensyen kurang diberi galakan. Oleh yang demikian budaya kreativiti, 

invensye dan inovasi ini haruslah dipupuk sejak di bangku sekolah lagi; selain 

penekanan yang menyeluruh diberikan pada peringkat universiti. Menurut Vamce dan 

deacon (1995); Invention, innovation and originality are the lifeblood of any company, 

organization or government”.  

Objektif mata pelajaran ini adalah untuk memupuk semangat inkuiri dan 

penerokaan dalam kalangan pelajar di samping untuk melahirkan pelajar yang memiliki 

bakat dan budaya kreatif, inventif dan inovatif yang tinggi. Selain daripada itu, mata 

pelajaran ini juga penting untuk menerbit dan melaksanakan idea kreatif, inventif dan 

inovatif dalam kalangan pelajar. 

6.0 KESIMPULAN 

Kesimpulannya, amalan pengajaran kreatif seharusnya dipupuk dari peringkat awal 

pendidikan sebelum berkembang ke peringkat yang lebih tinggi. Guru-guru 

sainsmempunyai tanggungjawab dan peranan yang besar dalam memupuk kreativiti 

dalam kalangan murid. Pengaruh kompetensi guru sains dari aspek pengetahuan, 

kemahiran serta sikap dan personaliti guru perlu dipertingkat dan diberi perhatian 

sewajarnya dalam usaha memperkasakan amalan pengajaran kreatif dalam kalangan 

guru-guru matematik di Malaysia. 

Usaha yang berterusan perlu dijalankan untuk memupuk kreativiti di kalangan 

pelajar. Kejayaan usaha ini sangat bergantung kepada para guru. Walaupun warga 

pendidik telah didedahkan dengan pelbagai teknik pengajaran yang bolehmembantu 

mereka memupuk kreativiti para pelajar tetapi kebanyakkan teknik-teknik pengajaran 

ini tidak digunakan dalam bilik darjah. Salah satu sebab utamanya perkara ini berlaku 

ialah kerana polisi sistem pelajaran kita yang masih lagi secara keseluruhannya 

berorientasikan peperiksaan.  

Oleh itu kerjasama dari semua pihak amat diperlukan supaya sistem yang 

berorientasikan peperiksaan dapat diubah kepada sistem yang lebih seimbang yang akan 

memupuk setiap potensi minda pelajar. Secara keseluruhannya, tahap kreativiti di 

kalangan pelajar program sains adalah sangat rendah. Oleh itu, usaha yang berterusan 

perlu dilakukan daripada pelbagai pihak seperti guru, pensyarah dan pihak universiti 

dalam menggalakkan keupayaan pelajar untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. 
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Abstract 
This study aims to identify and examine the correlation between communication 

headmaster with teachers performance, correlation between headmaster conflict 

management styles with teachers performance as well as communication and conflict 

management styles of headmaster with teachers performance at senior highschool in 

Tanah Putih Rokan Hilir. This research was conducted throughout senior highschool in 

Tanah Putih Rokan Hilir Riau. The population in this study are all teachers spread 

across 5 high schools in Tanah Putih Rokan Hilir Riau with totaling 142 teachers. 

Samples taken as many as 105 teachers. The instrument used to collect data for all 

variables by using questionnaire. Validity was tested using Pearson product moment 

formula. Instrument reliability coefficient calculated using Cronbach alpha. Result of 

analysis showing that there is is a positive correlation between communication 

headmaster with teacher performance. Partially, communications headmaster affect 

91.6% value of teacher performance, communication headmaster will increase teacher 

performance. There is a positive correlation between conflict management style of 

headmaster with teacher performance. Partially, headmaster conflict management 

affects 87.8% value of teacher performance, headmaster conflict management 

headmaster will increase teacher performance. There is a positive correlation between 

headmaster communication and conflict management with the performance of teachers. 

Headmaster communication and conflict management together affect 93% value of 

teacher performance. 

 

Keywords: Headmaster communication, headmaster conflict management, teachers 

performance 

A. PENDAHULUAN 

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural dengan 

tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam 

proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis. Berdasarkan peran 

strategis pendidikan dalam pembangunan itu, tak mengherankan apabila kemudian 

pemerintah dan masyarakat memberi perhatian yang cukup besar terhadap masalah 

pendidikan. Perhatian besar pemerintah dan masyarakat itu salah satunya tampak dalam 
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upaya mewujudkan masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan secara merata, 

artinya baik pemerintah maupun masyarakat mengupayakan adanya sarana pendidikan 

berupa sekolah atau madrasah dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan 

menengah, sehingga dengan adanya sarana tersebut masyarakat dapat menikmati proses 

pendidikan dalam suatu lembaga formal. 

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, guru yang juga disebut sebagai 

pendidik dan merupakan salah satu tenaga kependidikan, menempati kedudukan yang 

sangat penting. Dengan profesionalismenya serta hubungan yang dekat dengan peserta 

didik ia berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Undang-undang 

no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan yang 

khusus diangkat dengan tugas utama mengajar yang pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah disebut guru. Di dalam pembelajaran, profesiolisme guru tercermin pada 

kemampuannya membuat desain instruksional yang berkualitas atau rancangan 

pembelajaran sebelum mengadakan pertemuan dengan siswanya. Kemampuan guru 

dalam membuat desain instruksional akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

siswa khususnya hasil belajar yang akan dicapai. Jadi tugas profesional guru yang 

sangat penting dan erat sekali dengan kegiatan pembelajaran adalah pembuatan desain 

instruksional atau rancangan pembelajaran yang harus dikuasai oleh setiap guru. 

Untuk mencapai itu semua diperlukan hubungan yang harmonis antara guru 

dengan kepala sekolah dan antara sesama guru. Peran kepala sekolah sangat penting 

untuk menciptakan lingkungan yang nyaman tersebut. Sejalan dengan itu, dalam 

penelitian ini penulis menitikberatkan pada hubungan komunikasi kepala sekolah dan 

gaya manajemen konfilk dengan kinerja guru. Kedua hal tersebut akan berpengaruh 

terhadap kinerja guru, di samping faktor yang lain. Penelitian kinerja perorangan 

didahulukan, karena ada asumsi bahwa kinerja individu pada dasarnya merupakan 

cerminan keefektifan seseorang dalam organisasi. Bila setiap guru terkoordinasi dengan 

baik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing maka dapat tercipta 

kinerja yang optimal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap hubungan 

komunikasi kepala sekolah dan gaya manajemen koflik dengan kinerja guru SMA 

Negeri se-Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir. Selanjutnya keefektifan komunikasi 

seorang kepala sekolah dan manajemen konflik mempunyai hubungan yang positif 

untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah. Kondisi ini telah membawa kepada suatu 

kesadaran bahwa hanya sekolah yang dikelola oleh seorang pimpinan yang memiliki 

keterampilan berkomunikasi yang efektif dan memeliki gaya manajemen konflik yang 

baik akan mampu mempengaruhi kinerja guru kearah yang lebih baik. 
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Fenomena yang ada dilapangan dari wawancara yang penulis lakukan kepada 

beberapa orang guru SMA Negeri di Kecamatan Tanah putih adalah masih adanya jarak 

komunikasi antara kepala sekolah dengan guru. Hal ini menjadikan sekolah hanya 

sebagai tempat bekerja bagi guru yaitu mengajar dengan mengabaikan komunikasi yang 

baik dengan kepala sekolah dan komunikasi antar sesama guru. Hal ini tentu akan 

mempengaruhi kinerja guru. Kurangnya komunikasi dengan kepala sekolah akan 

membuat ide dan saran yang dipunyai guru untuk kemajuan pendidikan disekolah tidak 

tersalurkan, kreativitas guru dan inovasi yang ingin mereka lakukan dalam mengajar 

tidak terlaksana karena kurangnya motivasi tersebut. Hal lain yang akan timbul dari 

kurang baiknya komunikasi adalah konflik, baik antara sesama guru maupun dengan 

kepala sekolah. Disini dituntuk kebijakan kepala sekolah untuk dapat berdiri di pihak 

yang adil ketika masalah terjadi. Fenomena yang terjadi adalah masih ada guru yang 

kurang puas dengan cara penyelesaian konflik yang diambil kepala sekolah ketika 

masalah terjadi. Ketidakpuasan ini juga akan berdampak kepada menurunnya kinerja 

guru.Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat topic penelitian 

dengan judul : “Hubungan Komunikasi dan Gaya Manajemen Konflik Kepala Sekolah 

dengan Kinerja Pendidik di Tingkat SMA Negeri Kecamatan Tanah Putih Kabupaten 

Rokan Hilir” 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian 

sebagai berikut : 1) Para guru cenderung menjadikan sekolah hanya sebatas tempat 

bekerja, dengan mengabaikan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan 

komunikasi antar sesama guru. 2) Kurangnya komunikasi dengan kepala sekolah akan 

membuat ide dan saran yang dipunyai guru untuk kemajuan pendidikan disekolah tidak 

tersalurkan. 2) Kemampuan kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan dan 

konflik yang ada disekolah masih kurang sehingga banyak permasalahan yang tidak 

tuntas terselesaikan. 3) Kepala sekolah kurang menanggapi konflik antara sesama guru 

ku, antara guru dengan murid dan dengan civitas sekolah lainnya sehingga 

permasalahan tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang lama. 4) Akibat dari 

permasalan komunikasi dan manajemen konflik kepala sekolah tersebut berdampak 

kepada kinerja guru di sekolah. 

Mengingat kompleksnya masalah yang akan diteliti, banyaknya faktor-faktor yang 

terkait dengan variabel penelitian dan disebabkan kekurangan tenaga, dana, waktu serta 

agar penelitian ini lebih terfokus, maka penulis hanya melakukan penelitian tentang 

komunikasi, gaya manajemen konflik kepala sekolah dan kinerja pendidik yang menjadi 

variabel dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 1) Apakah Komunikasi Kepala 

Sekolah berhubungan dengan kinerja pendidik SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih 

Rohil ? 2) Apakah Gaya Manajemen Konflik Kepala Sekolah berhubungan dengan 
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kinerja pendidik SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih Rohil ? 3) Apakah 

Komunikasi dan gaya manajemen konflik Kepala Sekolah secara bersama-sama 

berhubungan dengan kinerja pendidik SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih Rohil ?. 

adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui hubungan Komunikasi Kepala 

Sekolah dengan kinerja pendidik SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih Rohil. 2) 

Untuk mengetahui hubungan Gaya Manajemen Konflik Kepala Sekolah dengan kinerja 

pendidik SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih Rohil. 3) Untuk mengetahui hubungan 

Komunikasi dan gaya manajemen konflik Kepala Sekolah secara bersama-sama dengan 

kinerja pendidik SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih Rohil. 

 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di seluruh SMA Neteri di Kecamatan Tanah 

Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau. Proses Penelitian yang akan peneliti laksanakan 

diharpakan dapat selesai dalam waktu 3 bulan (Agustus 2015 s.d. Oktober 2015). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang tersebar di 5 SMA Negeri di 

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau yang berjumlah 142 orang. 

Sampel diambil sebanyak 105 orang. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan penyebaran 

kuesioner (angket) untuk semua variabel. Teknik analisis data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis statistik 

inferensial. Dalam hal itu, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan 

gambaran tentang distribusi frekuensi, histogram data, modus, median, nilai rata-rata, 

simpangan baku, nilai maksimal dan nilai minimal. Analisis statistik inferensial dipakai 

untuk menguji hipotesis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Namun sebelum 

pengujian persyaratan analisis, uji normalitas dan uji linieritas. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Hubungan antara Komunikasi Kepala Sekolah dengan Kinerja  

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara komunikasi Kepala Sekolah dan dengan kinerja guru di SMA Negeri 

di Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir dengan korelasi sebesar 0.738 dengan F hitung 

sebesar 123,307. Dengan koefisien regresi F tabel dengan df1 dan df 79 untuk taraf 

signifikan 5% yaitu 3,930 dan 1% yaitu 7,120.  

Koefisien korelasi antara komunikasi (X1) Kepala Sekolah dengan kinerja guru 

(Y), jika dikontrol oleh komunikasi sebesar 0.738. Variasi dapat dijelaskan oleh variabel 
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komunikasi yang dinyatakan dengan koefisien determinasi sebesar 0.545 (54,5%). 

Persamaan garis linear sederhana yang terbentuk antara variabel komunikasi Kepala 

Sekolah dengan kinerja guru adalah  

Y = 9.350 + 0.690  X1. 

Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa hubungan komunikasi Kepala 

Sekolah yang sangat signifikan dengan kinerja guru di SMA Negeri di Kecamatan 

Tanah Putih Rokan Hilir, artinya makin baik komunikasi Kepala Sekolah semakin baik 

pula kinerja guru. Sebaliknya semakin buruk komunikasi akan semakin buruk pula 

kinerja guru. 

2. Hubungan antara Manajemen konflik Kepala Sekolah dengan Kinerja 

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara manajemen konflik dan dengan kinerja guru di SMA Negeri di 

Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir dengan korelasi sebesar  dengan F hitung sebesar 

63,246. Dengan koefisien regresi F tabel dengan df1 dan df 79 dengan taraf signifikan 

5% yaitu 3,930 dan 1% yaitu 7,120. 

Koefisien korelasi antara manajemen konflik (X2) Kepala Sekolah dengan kinerja 

guru (Y), jika dikontrol oleh komunikasi sebesar 0.617. Variasi dapat dijelaskan oleh 

variabel manajemen konflik Kepala Sekolah yang dinyatakan dengan koefisien 

determinasi sebesar 0.380 (38%). Persamaan garis linear sederhana yang terbentuk 

antara variabel manajemen konflik dengan kinerja guru adalah Y = 40.618 + 0.437  X2. 

Hasil statistik tersebut menunjukkan bahwa hubungan manajemen konflik Kepala 

Sekolah yang sangat signifikan dengan kinerja guru di SMA Negeri di Kecamatan 

Tanah Putih Rokan Hilir, artinya makin baik manajemen konflik Kepala Sekolah 

semakin baik pula kinerja guru. Sebaliknya semakin buruk manajemen konflik akan 

semakin buruk pula kinerja guru. 

3. Hubungan Komunikasi dan Manajemen konflik Kepala Sekolah dengan 

Kinerja Guru 

Hasil analisis regresi ganda yang diperoleh harga koefisien korelasi ganda r 

hitung. Koefisien determinasi (r
2
) =0.930 dengan Fhitung (446.155) > Ftabel (3.130 dan 

4.940) persamaan linier : 

Y= -11,125 + 1,173 X1 + 0,470 X2. 

Dari hasil persamaan tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

komunikasi dan manajemen konflik Kepala Sekolah memiliki hubungan yang signifikan 
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terhadap kinerja guru, artinya makin baik komunikasi dan manajemen konflik Kepala 

Sekolah, maka makin baik kinerja guru di SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih 

Rokan Hilir. 

Didalam hubungannya dengan kinerja guru yang ada di sekolah, kepala sekolah 

yang memiliki komunikasi dan manajemen konflik yang baik dapat menunjukkan 

kestabilan, kekuatan, dan kekekalan “ikatan psikologi terhadap sekolahnya, guru, dan 

area yang ada disekitarnya.” Guru yang memiliki kinerja yang baik akan melakukan 

pekerjaannya dengan baik, cenderung memiliki keinginan meningkatkan ketrampilan 

dan pengetahuan mengajarnya yang dapat memanifestasi usaha pembelajaran kedepan. 

Sehingga guru akan bersemangat dalam menghadiri kegiatan-kegiatan yang secara 

langsung berhubungan dengan peningkatan proses belajar mengajar. Kinerja guru juga 

telah diidentifikasi sebagai aspek kunci dari sebuah kapasitas sekolah untuk melakukan 

perbaikan dan pembaharuan. 

Berdasarkan paparan diatas. Diketahui bahwa ketiga hipotesis penelitian yang 

diajukan dapat diterima, yaitu komunikasi dan manajemen konflik secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama mempunyai hubungan dengan kinerja guru di SMA Negeri di 

Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir. Dengan demikian kinerja guru dapat ditingkatkan 

dengan meningkatkan komunikasi dan manajemen konflik. 

Pola pengaruh ketiga variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1: Pola Pengaruhantar Variabel 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Simpulan  

Dari hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan positif antar komunikasi Kepala Sekolah dengan kinerja guru. 

Secara parsial, komunikasi kepala sekolah mempengaruhi 91.6% nilai kinerja 

guru di SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir, artinya makin baik 

komunikasi kepala sekolah semakin baik pula kinerja guru. 

2. Terdapat hubungan positif antar manajemen konflik Kepala Sekolah dengan 

kinerja guru. Secara parsial, manajemen konflik mempengaruhi 87.8% nilai 

terhadap kinerja guru di SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir, 

artinya makin baik manajemen konflik kepala sekolah semakin baik pula kinerja 

guru. 

3. Terdapat hubungan positif antara komunikasi dan manajemen konflik Kepala 

Sekolah secara bersama-sama  dengan kinerja guru. Komunikasi dan manajemen 

konflik kepala sekolah secara bersama-sama  mempengaruhi 93% nilai kinerja 

guru di SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir. 

b. Implikasi  

Implikasi dalam penelitian ini adalah  

1. Hasil analisis tentang hubungan antara komunikasi Kepala Sekolah dengan kinerja 

guru di SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir, menunjukkan 

hubungan yang positif.  Artinya kinerja guru dapat ditingkatkan jika kepala 

sekolah memiliki komunikasi yang baik dengan para guru. Temuan tersebut 

memberikan arti upaya peningkatan komunikasi Kepala Sekolah merupakan 

upaya peningkatan terhadap kinerja guru. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan 

mengadakan pertemuan dan diskusi yang membangun komunikasi yang baik 

antara kepala sekolah. 

2. Hasil analisis tentang hubungan antara manajemen konflik Kepala Sekolah 

dengan kinerja guru di SMA Negeri di Kecamatan Tanah Putih Rokan Hilir, 

menunjukkan hubungan yang positif.  Artinya kinerja guru dapat ditingkatkan jika 

kepala sekolah mempunyai manajemen konflik baik ditempat di sekolah. Temuan 

tersebut memberikan arti upaya peningkatan manajemen konflik Kepala Sekolah 

merupakan upaya peningkatan terhadap kinerja guru. Upaya peningkatan kualitas 

manajemen konflik dapat dilakukan dengan mengadakan forum diskusi dan 

silaturrahmi antara guru, guru kepala sekolah dan siswa secara rutin. 

c. Saran  

Berdasrkan hasil penelitian, simpulan dan implikasi penelitian seperti yang 

dipaparkan sebelumnya, maka pada bagian ini perlu diberikan saran kepada pihak yang 

terkait dengan penelitian ini. 
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1. Hubungan antara komunikasi dan manajemen konflik Kepala Sekolah terhadap 

kinerja guru adalah positif, maka perlu pertimbangan upaya-upaya untuk 

melakukan peningkatan terhadap komunikasi dan manajemen konflik Kepala 

Sekolah yang lebih baik meskipun secara bertahap. Lebih mempertimbangkan 

masukan atau ide guru dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi 

mental guru. 

2. Untuk memudahkan dan membantu dalam pembentukan komunikasi Kepala 

Sekolah yang baik, perlu adanya diskusi yang baik antara kepala sekolah dengan 

guru. Hal ini penting untuk melibatkan guru dalam setiap kebijakan yang diambil 

oleh kepala sekolah. 

3. Peningkatan komunikasi dan manajemen konflik Kepala Sekolah dalam rangka 

peningkatan hubungan antara kepala sekolah dengan guru, pembentukan kondisi 

yang baik, hubungan sosial diantara guru, sugesti dari teman kerja, dan emosi 

serta situasi kerja yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan mengetahui keadaan 

keluarga guru, adanya rekreasi, dan adanya pendidikan, training, up grading dan 

sebagainya. 

4. Kinerja guru disekolah juga dapat ditingkatkan melalui peningkatan aktivitas 

dengan kepala sekolah. Peningkatan aktivitas yang menentukan antara lain 

komunikasi yang baik dan menekan konflik yang diterapkan oleh kepala sekolah. 

Aktivitas apapun yang dipraktekkan, namun satu hal yang pantas diperhatikan 

adalah pemenuhan kebutuhan psikologis mereka. Pemenuhan psikologis ini akan 

mendorong mereka untuk bekerja dengan baik. 

5. Untuk kesempurnaan dan kelanjutan penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan dengan lebih memperdalam materi dari masing-masing variabel seperti 

hubungan sosial diantara guru, sugesti teman kerja, dan emosi serta situasi kerja 

untuk peningkatan mental, dan komunikasi antar pribadi, konflik, motif 

berprestasi, dan berafiliasi, promosi jabatan, peningkatan kesejahteraan guru, 

pembagian tugas pola kepemimpinan. 
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Abstract 
This research was aimed to determinethe lesson study implementation to increase 

pedagogical competence of economics teacher in Kepulauan Meranti Regency. Samples 

were taken by purposive, namely economics teacher has and has not implement the 

lesson study in their school.The data was collected through documentation, 

observation, and interviews, and analyzed through descriptive qualitative. The research 

findings the implementation of lesson study had a positive impact to increase 

pedagogical competence of economics teacher. After implementing lesson study, the 

ability of economics teachers in designing lesson plans increased to either category 

with score of 91. So also in implementing learning activities in the classroom get score 

of 90. The impact of the implementation of lesson study for learners found as many as 

89.5 percent said learning activities into more active, fun and exciting. 

Keywords: lesson study implementation, pedagogical competence of economics teacher 

 

PENDAHULUAN 

 

Guru sebagai pendidik bertanggung jawab mengajarkan nilai dan norma-norma kepada 

siswanya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab moral, tanggung 

jawab bidang pendidikan, tanggung jawab bidang kemasyarakatan dan tanggung jawab 

bidang keilmuan (Mulyasa, 2007). Tanggung jawab bidang pendidikan misalnya, guru 

harus kompeten dalam mengembangkan kurikulum dan mengimplementasikannya 

dalam proses pembelajaran. Pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan Pasal 28, tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.  Kompetensi pedagogik merupakan 

kompetensi yang paling berkaitan dengan kompetensi siswa dalam pembelajaran, yang 

meliputi kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran (Affandi, 2011). 

Fenomena yang terjadi saat ini pada Guru Ekonomi di Kabupaten Kepulauan 

Meranti adalah kompetensi pedagogik guru masih rendah. Guru belum mampu 

memanfaatkan teknologi pembelajaran dan belum mampu menyusun rancangan 

pembelajaran serta evaluasi hasil belajar dengan baik. Padahal guru tidak lagi bertindak 

sebagai penyaji informasi tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, 

motivator, maupun pembimbing yang senantiasa berupaya memaksimalkan 

perkembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, kemampuan 

pedagogik guru Ekonomi harus ditingkatkan. 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan pedagogik guru, pendidikan formal 

hanyalah merupakan syarat perlu bagi setiap guru. Akan tetapi, upaya peningkatan 
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kemampuan secara terusmenerus (continuous improvement) merupakan syarat cukup 

yang tidak bisa ditawar lagi. Salah satu alternatif upaya yang bisa digunakan guru untuk 

melakukan continuous improvementadalah melalui lesson study. Lesson 

studymerupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran 

secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegalitas dan 

mutual learning sehinggaterbangunlearning community. Lesson studydilaksanakan 

dalam tiga tahapan yaitu Plan(merencanakan), Do(melaksanakan), dan See(merefleksi) 

secara kolaboratif danberkelanjutan. Dengan kata lain lesson studymerupakan suatu cara 

peningkatan mutu pendidikan yang tak pernah berakhir (continous improvement). 

Lesson study mulai dikenal di Jepang pada tahun 1900-an, sebuah metode 

analisis kasus pada proses pembelajaran, ditujukan untuk membantu pengembangan 

profesional para guru dan membuka kesempatan bagi mereka untuk saling belajar 

berdasarkan praktik-praktik nyata di tingkat kelas (Rusman, 2010). Sukirman (2006) 

mengatakan bahwa lesson study merupakan kerja kolektif sekelompok guru (atau 

anggota MGMP), bisa dengan mahasiswa dan dosen. Pembuatan rencana pembelajaran 

(planning) dapat dikerjakan secara bersama-sama, diimplementasikan dengan menunjuk 

salah satu anggota sebagai guru model, guru lain dan pakar bertindak sebagai observer, 

kemudian dari hasil observasi tersebut dianalisis (melalui tahapan reflecting) secara 

bersama-sama. 

Penelitian tentang implementasi lesson study untuk meningkatkan kemampuan 

pedagogik guru sudah pernah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Abdul Rozak dan Eva Fauziah (2013). Hasil penelitian menemukan penerapan lesson 

study berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru Bahasa 

Indonesia di SMP Kabupaten Cirebon.Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang 

telah diungkapkan sebelumnya tentang kompetensi pedagogik guru Ekonomi di 

Kabupaten Bengkalis, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi lesson 

study terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru Ekonomi di Kabupaten 

Kepulauan Meranti. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Kemampuan Pedagogik Guru 

 

Sebelum membahas secara khusus tentang kompetensi pedagogik guru, ada baiknya 

terlebih dahulu dibahas tentang kompetensi secara umum. Kompetensi merupakan suatu 

kemampuan yang mutlak dimiliki guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat 

terlaksanakan dengan baik. Beranjak dari inilah kompetensi merupakan suatu hal yang 

tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pendidikan dan pengajaran. Dalam Undang-

UndangNomor 14 Tahun 2005,kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dandikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. 

Kompetensi berasal dari Bahasa Inggris, yakni competence yang memiliki arti 

kecakapan dan kemampuan. Kompetensi didefinisikan dengan berbagai cara, namun 

pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa 
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dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan (Sri, 2006). 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kemampuan dan 

kecakapan, maka hal ini berarti erat kaitannya dengan pemilikan pengetahuan dan 

kecakapan atau keterampilan sebagai guru. 

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak 

perlu dikuasai guru.  Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan 

kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan 

menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. 

Menurut Fatah (2008) kompetensi pedagogik memiliki indikator sebagai berikut: 

(1) Kemampuan memahami peserta didik; (2) Kemampuan dalam membuat 

perancangan pembelajaran; (3) Kemampuan melaksanakan pembelajaran; (4) 

Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar; (5) Kemampuan dalam 

mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

 

2. Lesson Study 

Lesson study merupakan suatu model pembinaan profesi pendidik (guru) melalui 

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan, berlandaskan prinsip-

prinsip colleagues and mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Artinya 

lesson study bukan metode atau strategi pembelajaran, namun melalui lesson study 

dapat diterapkan berbagai pembaharuan pembelajaran berdasarkan situasi, kondisi dan 

permasalahan yang dihadapi guru (Rusman, 2010). 

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan lesson study, yaitu: 

a. Perencanaan (plan). Tahapan ini dimulai dengan melakukan identifikasi masalah 

pembelajaran yang meliputi materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, strategi 

pembelajaran, dan pemilihan peran untuk menjadi seorang guru model. Orang yang 

akan berperan sebagai guru model ini sangat perlu ditentukan, karena berkaitan 

dengan kepiawaian seorang guru dalam membawa proses pembelajaran.Dari hasil 

analisis guru-guru tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam 

penyusunan RPP untuk diterapkan pada proses pembelajaran. 

b. Pelaksanaan (do). Setelah perencanaan matang dan waktu untuk pelaksanaan 

pembelajaran disepakati, maka anggota tim lesson study dan pengamat lain jika ada 

diharapkan dapat mengobservasi pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru 

model. Pada proses pembelajaran, guru model hendaknya berorientasi pada prinsip 

bahwa siswa hendaknya aktif, kreatif, saling membelajarkan dan setiap siswa berhak 

untuk belajar. Selain itu sedapat mungkin guru patuh melaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah disusun bersama. Namun demikian ketika proses 

pembelajaran berlangsung bisa sajasituasi dan kondisi berubah, tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Dalam kondisi demikian, guru model hendaknya memiliki 

kepekaan dan kreatifitas untuk mengatasi masalah yang dihadapi, agar siswa lebih 

aktif,kreatif dan saling membelajarkan. 

c. Refleksi (see). Tahapan ketiga merupakan tahapan yang sangat penting karena upaya 

perbaikan proses pembelajaranselanjutnya akan bergantung dari ketajaman analisis 

para peserta berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah 
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dilaksanakan. Kegiatan refleksi dilakukan dalam bentuk diskusi yang diikuti seluruh 

peserta lesson study yang dipandu oleh kepala sekolah atau peserta lainnya yang 

ditunjuk. Diskusi dimulai dari penyampaian kesan-kesan guru yang telah 

mempraktekkan pembelajaran, dengan menyampaikan komentar atau kesan umum 

maupun kesan khusus atas proses pembelajaran yangdilakukannya, misalnya 

mengenai kesulitan dan permasalahan yang dirasakan dalam menjalankan RPP yang 

telah disusun. 

d. Tindak lanjut. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam lesson study sebagai bentuk 

untuk menindaklanjuti hasil dari refleksi terhadap kegiatan lesson study. Tindak 

lanjut ini dilakukan sebagai upaya untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. 

Adapun manfaat lesson study adalah (Rusman, 2010): 

a. Bagi Guru.  

1) Terciptanya suatu kegiatan saling belajar yang lebih baik antar guru yang berada 

dalam suatu sekolah. 

2) Terjadinya perubahan pola pembelajaran yang konvensional menjadi 

pembelajaran yang lebih menarik dan terencana dengan baik. 

3) Meningkatkan kesepahaman pengajaran untuk aktif saling memberi masukan 

dalam program dan strategi pembelajaran. 

4) Meningkatkan pengetahuan guru yang aktif dan dinamis. 

5) Menyadari pentingnya kolaborasi dan kolegalitas untuk bekerjasama 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. 

b. Bagi Siswa. 

1) Meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

2) Memungkinkan terjadinya saling belajar antar siswa. 

3) Mengurangi kesenjangan antara siswa pandai dengan siswa lemah. 

4) Melatih siswa untuk mencoba berani mengemukakan ide-ide yang dimilikinya. 

5) Memungkinkan terjadinya lompatan berpikir ke depan yang berorientasi 

pengembangan potensi peserta didik. 

c. Bagi Sekolah (lembaga). 

1) Merupakan cara konseptual yang mengarah kepada kemandirian dan 

profesionalitas guru. 

2) Terciptanya suasana kompetitif dan kreatif inovatif antar rumpun mata pelajaran, 

siswa dengan siswa, guru dengan siswa, sehingga terbentuk komunitas belajar di 

sekolah. 

3) Memiliki dampak terhadap  karyawan dan lingkungan sekolah. 

4) Menciptakan sikap ilmiah dalam komponen sekolah diantara para guru yang 

selalu dituntut untuk mengembangkan inovatif, konstruktif dan aplikatif. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada SMAN di Kabupaten Kepulauan Meranti yang 

melaksanakan lesson study dan belum melaksanakan lesson study. Penelitian dilakukan 

selama 10 bulan, dimulai bulan Maret sampai dengan Desember 2014. 
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2. Subjek Penelitian 

 

Subjek penelitian adalah guru Ekonomi yang sekolahnya melaksanakan lesson 

studyyaitu SMAN 1 Tebing Tinggi, serta yang belum melaksanakan lesson study yaitu 

SMAN 1 Tebing Tinggi Barat.  

 

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner,  wawancara, dan 

observasi. 

 

4. Rancangan Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian 

deskriptif kualitatif adalah untuk membuat penyanderaan secara sistimatis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Persiapan Pembelajaran di SMAN yang Tidak Melaksanakan Lesson Study 

 

Sebelum mengajar, guru seharusnya membuat RPP terlebih dahulu, sebagai pedoman 

yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil observasi, guru Ekonomi 

SMAN 1 Tebing Tinggi Barat sudah membuat RPP sebelum mengajar, tapi belum 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembelajaran aktif. Guru belum mampu 

mengidentifikasi masalah pembelajaran yang dihadapi. Dalam mengorganisasikan 

materi, belum nampak upaya menyesuaikan materi dengan perkembangan siswa. Begitu 

juga dengan metode yang digunakan masih ceramah dan belum menggunakan model 

pembelajaran kooperatif. Guru tidak membuat media dan tidak membuat LKPD serta 

bahan ajar. Penilaian yang dibuat pun tidak sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

pembelajaran. Skor yang diperoleh guru sebesar 24 dengan kategori tidak baik. 

Bagi guru, RPP bukan untuk mempersiapkan pembelajaran yang akan 

disampaikan di kelas melainkan sekadar berjaga-jaga apabila ada pengawas datang dan 

menanyakan RPP. Guru juga menjelaskan bahwa RPP yang dimiliki hasil unduhan dari 

internet sebab tidak berkesempatan mengikuti MGMP (Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran). 

 

2. Persiapan Pembelajaran di SMAN yangMelaksanakan Lesson Study 

 

Persiapan pembelajaran dilakukan oleh guru Ekonomi di SMAN 1 Tebing Tinggi  

melalui koordinasi dengan tim lesson study di sekolah. Guru berupaya maksimal 

mempersiapkan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik di kelas. 

Guru membahasnya secara kolaboratif dalam fase plan (perencanaan). Dengan 
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demikian, guru dapat meminimalisasi kemungkinan kesulitan yang akan dihadapi di 

dalam kelas.  

Ketika menyusun RPP, guru memikirkan kondisi dan kebutuhan peserta didik.   

Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan standar kompetensi dan indikator. 

Langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis. Materi pembelajaran 

diuraikan dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan di sekitar peserta didik.Begitu 

juga dengan media pembelajaran yang dibuat sudah efektif,efisien, dan menghasilkan 

pesan yang menarik. Model pembelajaran yang dibuat adalah model pembelajaran 

kooperatif.Guru juga sudah menyiapkan bahan ajar dan LKPD yang akan digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran.Setelah melaksanakan lesson study, kemampuan guru 

Ekonomi dalam merancang rencana pembelajaran meningkat ke kategori sangat baik 

dengan skor 91. 

 

3. Pelaksanaan Pembelajaran di SMAN yang Tidak Melaksanakan Lesson Study 

 

Dari observasi yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran, guru Ekonomi SMAN 

1 Tebing Tinggi Barat berperan lebih dominan, tidak ada media pembelajaran, lebih 

banyak menggunakan ceramah, peserta didik pasif karena guru tidak memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi. LKPD yang digunakan dalam 

pembelajaran adalah LKPD yang merupakan cetakan dari sebuah penerbit. 

Pembelajaran bukan saja tidak efektif, tapi juga tidak menyenangkan dan 

membosankan. Guru tidak berupaya membelajarkan peserta didik. Guru masuk ke 

dalam kelas memberikan pengajaran kepada peserta  sesuai dengan kehendak hatinya. 

Jika sedang bersemangat, ia akan berceramah selama dua jam pelajaran. Guru tidak 

peduli apakah peserta didik mengerti atau tidak dengan materi yang dijelaskan oleh 

guru. Yang penting bagi guru adalah ia telah menyampaikan materi kepada peserta 

didik, meskipun materi yang disampaikan tidak sesuai dengan materi yang tertulis 

dalam RPP. Jika guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kelompok 

yang sudah dibentuk tidak efektif. Guru tidak memberikan kesempatan pada kelompok 

untuk menampilkan hasil pekerjaan kelompoknya sehingga peserta didik tidak 

mengetahui apakah pekerjaan yang mereka lakukan sudah benar ataukah tidak. Peserta 

didik hanya diberi kesempatan mengerjakan tugas secara berkelompok kemudian 

mengumpulkan hasilnya kepada guru, tanpa ada upaya guru untuk memberikan 

masukan dan merefleksi hasil pekerjaan peserta didik. Padahal sebenarnya waktu yang 

tersedia cukup untuk melakukan kegiatan tersebut. Skor yang diperoleh guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran sebesar 21 (kategori tidak baik). 

Hasil angket menunjukkan sebanyak 87,5 persen peserta didikmerespon negatif 

terhadap cara guru mengajar.Mereka tertekan selama belajar dan merasa bebas begitu 

mendengar bel tanda pelajaran telah berakhir. Peserta didik merasa bosan dan tidak 

senang terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Mereka bosan karena guru 

mengulang-ulang penjelasan yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Gurunya tidak 

asyik karena tidak bisa diajak bergurau. Peserta didik tidak mengerti terhadap materi 

yang disampaikan oleh guru, menurut mereka materi yang disampaikan “tidak 

nyambung”. Namun sebanyak 12,5 persen peserta didik menyatakan senang dengan 

cara guru mengajar. Alasannya adalah mereka asyik bermain HP ketika guru mengajar 
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dan guru tidak menegur mereka. Jika itu dilakukan ketika guru lain mengajar, mereka 

akan ditegur dan dimarahi. 

 

4. Pelaksanaan Pembelajaran di SMAN yang Melaksanakan Lesson Study 

 

Pembelajaran yang disampaikan oleh guru Ekonomi SMAN 1 Tebing Tinggi 

adalah pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Guru mengacu pada RPP yang 

sudah dibuat sebelumnya, sehingga langkah pembelajaran berlangsung secara sistematis 

dan terarah.Waktu dan kegiatan siswa dikelola secara efektif. Media pembelajaran yang 

digunakan sederhana namun mendukung materi dan kompetensi yang harus dicapai oleh 

siswa. Kemampuan guru Ekonomi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas mendapat skor 90 (sangat baik).Kehadiran observer yang mengamati kegiatan 

siswa menjadikan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh 

dan berusaha menampilkan yang terbaik bagi kelompoknya pada saat presentasi. 

Semua peserta didik merasa senang mengikuti pembelajaran. Pengelolaan waktu 

yang baik menyebabkan pembelajaran berjalan efektif. Kelompok yang dibentuk 

diberdayakan untuk memberi kesempatan pada peserta didik menggali kemampuan 

berbicara. Setiap kelompok diberi kesempatan mempresentasikan hasil kelompoknya 

secara bergantian dan menanggapi kelompok yang presentasi. Peserta didik mersepon 

positif pembelajaran yang disampaikan oleh guru.   Hasil angket menunjukkan sebanyak 

89,5 persen menyatakan kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan dan 

menarik sehingga materi pelajaran mudah dipahami. 

 

5. Refleksi Pembelajaran di SMAN yang Tidak Melaksanakan Lesson Study 

 

Refleksi pembelajaran dilakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai 

dilaksanakan untuk memberikan penguatan atau mengevaluasi proses kegiatan inti. 

Kegiatan refleksi dapat berupa pertanyaan mengenai kekurangan dan keuntungan dari 

hasil pelaksanaan kegiatan, pertanyaan tentang konsep penting yang dapat dipetik dari 

proses pembelajaran, atau kesan peserta didik terhadap proses pembelajaran. Guru 

Ekonomi yang tidak melaksanakan lesson study tidak melakukan refleksi setelah 

kegiatan pembelajaran dilakukan sehingga skor yang diperoleh sebesar 18 dengan 

kategori tidak baik. 

 

6. Refleksi Pembelajaran di SMAN yang Melaksanakan Lesson Study 

 

Refleksi pada tahap see dimaksudkan untuk menemukan kelebihan dan 

kekurangan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilaksanakan melalui diskusi 

antara guru model, observer pada fase do, pengawas akademis, dan fasilitator lesson 

study.Observer memberi masukan atas kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan 

guru model, membahas kelemahan dan kesulitan siswa dalam pembelajaran untuk 

dicarikan solusinya bersama-sama. Keterbukaan dalam fase see memungkinkan setiap 

peserta lesson study mendapatkan manfaat bagi peningkatan kompetensi pedagogik 

yang dimilkinya. 
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Guru yang menjadi observer juga  mendapat pengalaman berharga dari guru 

model. Ia dapat mengamati kekurangan dan kelebihan yang dilakukan guru model pada 

saat menyampaikan materi,menggunakan media pembelajaran maupun pengelolaan 

kelas. Hal itu menjadi bahan masukan baginya ketika observer kembali ke kelasnya 

untuk mengajar dan membelajarkan siswanya. 

 

SIMPULAN  

Implementasi lesson study berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi 

pedagogik guru Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah melaksanakan 

lesson study guru memiliki kemampuan yang memadai dalam merancang rencana 

pelaksanaan pembelajaran dengan skor 91. 

Begitu juga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan 

skor 90. Dampak implementasi lesson study bagi peserta didik ditemukan sebanyak 89,5 

persen menyatakan kegiatan pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan dan 

menarik. 
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Abstract 
Early childhood education management achievement determines the quality of 

education services to the kids who they are in the golden age as crucial times in their 

life, influencing of their next level education process. The aim of this research is to find 

out the achievement of early childhood education management in Bengkalis district. 

The research sub-focuses are: 1) curriculum arrangement and application, 2) the 

human resources utilization, 3) facilities utilization, 4) financial management, and 5) 

institution network.This is a descriptive qualitative research, located at PAUD Kasih 

Bunda of Teluk Latak village and PAUD Cahaya Insan Penebal village of Bengkalis 

district. The data was gained through interview, observation, and document analizing. 

The informans are manegers, teachers, society man, parents, and nonformal early 

childhood education controller of Bengkalis district. Then, the collecting data was 

analized by interpretative approach.The results of this study shows that the curriculum 

management and application at both PAUD Kasih Bunda and PAUD Cahaya Insan 

could be categorized good, eventhough parents don’t get contribution in teaching 

material development. Human resources which consist of the manegers, teachers of 

both early childhood education institutions are not categorized as academic standard 

provided. Then, both institutions of early childhood education has equiped faciclities 

for learning process, but it concerns to the lack of safety, not confortable, and healthy 

standard for the kids. Administration staff is not profesional yet, so that the financial 

management is not accuntable and transparancy. And the last found of both institutions 

have networking to somes small authorities in the villages without programs and written 

commitments. 

 

Key Words: Early Childhood Education, Controlling 

 

Abstrak 
 

Pencapaian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan gambaran 

kualitas pelayanan pendidikan terhadap anak pada masa yang sangat penting dalam 

kehidupannya, menentukan keberlangsungan pendidikannya pada masa dan tingkat 

selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian penyelenggaraan 

PAUD nonformal desa di kecamatan Bengkalis. Sub fokus penelitian adalah: 1) 

Penyusunan dan penyelenggaraan kurikulum, 2) pendayagunaan tenaga pendidik dan 

kependidikan, 3) pendayagunaan sarana prasarana, 4) pendayagunaan ketatausahaan 

termasuk pengelolaan keuangan, dan 5) kemitraan lembaga PAUD nonformal desa 

dengan pihak luar yang relevan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif. Situs penelitian ini adalah PAUD kasih Bunda desa Teluk Latak dan PAUD 
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Cahaya Insan desa Penebal kecamatan Bengkalis. Data dalam penelitian ini diperoleh 

dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen dan melibatkan para 

informan; pengelola PAUD, guru PAUD, ketua BPD, wali murid, dan pengawas PAUD 

nonformal di UPTD Pendidikan Kecamatan Bengkalis. Selanjutnya data dianalisis data 

dilakukan dengan pendekatan interpretatif (interpretative approach).Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa: 1) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum di kedua lembaga 

PAUD nonformal desa tersebut sudah baik, namun dalam hal pengembangan bahan 

ajar tidak melibatkan orang tua sesuai dengan prinsip yang terdapat pada 

Permendiknas No. 28 thun 2009 tentang PAUD, 2) Tenaga pendidik dan kependidikan 

belum memenuhi kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, 3) Sarana dan prasarana 

sudah layak dari segi kelengkapannya, akan tetapi belum memenuhi prinsip aman, 

nyaman, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, 4) Ketatausahaan khususnya 

tenaga administrasi dirangkap oleh tenaga pendidik, sehingga pengelolaan 

administrasi dan keuangan belum mencapai prinsip transparan dan akuntabel, dan 5) 

PAUD norformal desa tersebut sudah menjalin kemitraan yang terbatas pada lingkup 

desa namun belum memiliki program kerja sama dan perjanjian tertulis. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Anak Usia dini, Pengawasan 

 

 

Pendahuluan 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ditegaskan bahwa 

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu perkembangan dan pertumbuhan jasmani serta rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. 

Selanjutnya dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar 

Pendidikan Anak Usia Dini, dikemukakan bahwa PAUD diselenggarakan sebelum 

jenjang pendidikan dasar melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Pada jalur 

formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan bentuk lain 

yang sederajat. Pada jalur nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman 

Penitipan Anak (TPA), sedangkan pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga 

dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, belakangan ini perhatian pemerintah dan 

masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Pertumbuhan jumlah lembaga–lembaga yang menaungi PAUD yang 

begitu pesat tentunya perlu mendapatkan apresiasi. Sebab eksistensinya 

menggambarkan pemahaman dan kesadaran semua pihak tentang urgensi PAUD bagi 

tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus. PAUD memberikan kontribusi yang 

sangat positif melalui rangsangan pendidikan terhadap pertumbuhan anak. Sehingga 

diharapkan terjadinya perkembangan dan pertumbuhan yang optimal dengan akses yang 

dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat dengan standar yang tepat. 

Oleh karena itu pemerataan jumlah lembaga PAUD di seteiap daerah sangat 

diperlukan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Suyadi (2012) dalam 

bukunya yang berjudul “Manajemen PAUD TPA-KB/TK-RA” sebagai berikut: 

 

“Keberadaan PAUD di setiap wilayah, minimal setiap RW menjadi 

keniscayaan. Sebab, jika wilayah yang lebih luas dari RW, kelurahan, misalnya, 
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hanya terdapat beberapa PAUD dan keberadaanya tidak tersebar rata, maka 

banyak anak yang tidak mampu menjangkaunya”. 

 

Berdasarkan pendapat Suyadi tersebut, sudah tepatlah kiranya bila di setiap RW 

terdapat pusat-pusat penyelenggaraan PAUD. Tujuannya adalah terjaminnya 

kesempatan bagi seluruh anak usia PAUD untuk memperoleh rangsangan pendidikan 

dalam menggiring pertumbuhannya baik pisik maupun mental. Masa depan seorang 

anak tidak terlepas dari perkembangan dan pertumbuhan anak sejak lahir, dimana 

perkembangan dan pertumbuhannya akan menjadi optimal jika mendapat rangsangan 

dari lingkungan baik berupa rangsangan eksternal maunpun internal.  

Dari hasil wawancara awal dengan pengawas PAUD nonformal di UPTD 

Pendidikan kecamatan Bengkalis diperoleh informasi bahwa di kecamatan Bengkalis 

terdapat lebih kurang 52 lembaga PAUD nonformal yang telah terdaftar. Lembaga 

PAUD ini berdiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan 

anak usia dini di setiap desa. Jadi setiap desa memiliki minimal satu lembaga PAUD 

nonformal desa yang berjalan dengan support dari dana ADD desa disamping sumber 

lain dari pemerintah dan masyarakat. 

Namun pada kenyataannya dilapangan penyelengaraan PAUD nonformal desa 

ini belum terpantau secara optimal dan terkesan dibiarkan berjalan begitu saja. Dari 

informasi awal yang diperoleh dari pengawas PAUD nonformal kecamatan Bengkalis, 

bahwa fenomenanya hampir seluruh PAUD nonformal desa di kecamatan Bengkalis 

belum terakreditasi dan tidak memiliki hasil evaluasi tentang sejauh mana pencapaian 

standar PAUD nonformal yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan PAUD nonformal ini 

masih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan akan akses pendidikan anak usia dini 

di desa-desa dengan stimulasi terhadap kuantitas lembaga dan belum optimalnya kajian 

terhadap ketercapaian standar PAUD nonformal itu sendiri. Hal ini tentunya 

mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini bagi keberlangsungan 

pendidikan di tengah masyarakat.   

  Jamal (2009) menjelaskan bahwa suatu lembaga pendidikan agar dapat berjalan 

secara efektif dan efisien diperlukan adanya penataan, pengaturan, pengelolaan, dan 

kegiatan lain yang sejenis. PAUD yang baik dan berkualitas tentunya dikelola dan 

diselenggarakan dengan menerapkan fungsi manajemen mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi – fungsi manajemen tersebut 

mengacu kepada optimalisasi sumber daya pendidikan diantaranya sumber daya 

manusia, sarana prasarana, kurikulum, dan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Jamal (2009) dalam bukunya yang berjudul ”Manajemen Strategis 

PAUD”, sebagai berikut: 

 

“Mengelola pendidikan bukanlah mengelola sebuah tempat usaha barang, 

melainkan mengelola sumber daya manusia yang memiliki keunikan- keunikan 

masing-masing. Untuk itu dibutuhkan formula yang tepat dalam mengatur 

segala permasalahan manajemen pendidikan anak usia dini (PAUD)”.   

Oleh sebab itu diperlukan sistem pengawasan yang baik agar dalam praktiknya 

PAUD ini berjalan sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan pendidikan terhadap 

anak usia dini. Pengawasan menurut Sobry ( 2012) berkenaan dengan kegiatan 
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membandingkan antara kondisi nyata dengan standar apa yang telah ditetapkan. Sobry 

(2012) menambahkan bahwa pengawasan terhadap organisasi pendidikan, dalam hal ini 

lembaga PAUD nonformal mencakup pengendalian dan penilaian terhadap kurikulum, 

pendayagunaan pendidik dan kependidikan, pendayagunaan sarana dan prasarana, 

ketatausahaan atau pengelolaan keuangan, dan kemitraan lembaga dengan pihak luar. 

Aedi (2014) mendefinisikan pengawasan adalah suatu proses sistematis dalam 

memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah 

ditentukan sehingga ada sebuah cerimanan tentang pencapaian tujuan pendidikan itu 

sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan mengandung makna 

membandingkan situasi yang ada dengan apa yang seharusnya terjadi untuk selanjutnya 

dilakukan pembinaan, bimbingan, dan dorongan untuk melakukan perbaikan terhadap 

ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Melalui pengawasan diharapkan kegiatan atau 

pekerjaan yang sedang atau akan berlangsung dapat lebih baik mengacu kepada apa 

yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai rencana atau standar kerja. Dengan 

demikian, ketercapaian standar penyelenggaraan PAUD Nonformal desa di kecamatan 

Bengkalis ini menjadi masalah yang menarik untuk diteliti secara kualitatif. 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat empiris karena berdasarkan data-data dari lapangan. Peneliti akan 

berupaya mengumpulkan berbagai bentuk data dari situs penelitian. Karena itu, 

pendekatannya adalah penelitian kualitatif. Dalam prosesnya di lapangan, penelitian ini 

bersifat fleksibel, tergantung pada kondisi dan situasi di lapangan ataupun juga situasi 

dan kondisi situs penelitian.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Basrowi 

(2008) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa ucapan, tulisan, dan perilaku para 

partisipan. Selain itu Hamid (2011) menegaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam penelitian kualitatif. Pertama, lebih menekankan perhatian kepada proses, bukan 

pada hasil atau produk. Kedua, tertarik pada makna, yaitu bagaimana orang membuat 

hidup, pengalaman, dan struktur kehidupannya masuk akal. Ketiga, peneliti merupakan 

instrumen pokok untuk pengumpulan data dan analisis data. Keempat, melibatkan kerja 

lapangan. Peneliti secara fisik berhubungan dengan orang, latar belakang, lokasi atau 

institusi untuk mengamati atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya. Kelima, 

bersifat deskriptif. Dan yang keenam proses penelitian bersifat induktif, peneliti 

membangun abstrak, konsep, proposisi, dan teori.   

Selanjutnya, dengan penentuan informan dalam penelitian kualitatif tentu 

berbeda dengan sampel pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya 

menggunakan sampel bertujuan (purposive sampling). Dalam sampel bertujuan peneliti 

dengan sengaja memilih individu-individu atau situs-situs guna mempelajari atau 

mengetahui fenomena sentral. Jadi situs penelitian ini adalah lembaga PAUD Kasih 

Bunda desa Teluk Latak, dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal  kecamatan Bengkalis. 

Kedua situs ini tentunya dapat memenuhi kebutuhan peneliti terhadap informasi 

penyelenggaraannya dalam menggali fenomena sentral, yang sudah jelas sarat dengan 

informasi.  
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Selanjutnya data dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara, 

pengamatan, dan telaah dokumen yang melibatkan peneliti sendiri dan para informan. 

Data primer penelitian ini  berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu pengawasan dalam 

penyelenggaraan PAUD nonformal desa di kecamatan Bengkalis. Oleh sebab itu 

peneliti berusaha memperoleh data dalam penelitian ini dari kepala sekolah/pengelola 

PAUD nonformal desa, guru-guru, ketua BPD, wali murid, dan pengawas PAUD 

nonformal di UPTD Pendidikan kecamatan Bengkalis. Acuan dalam pengembangan 

pedoman wawancara, observasi dan telaah dokumen meliputi; 1) penyusunan dan 

pelaksanaan kurikulum, 2) pendayagunaan tenaga pendidik dan kependidikan, (3) 

pendayagunaan sarana dan prasarana, (4)  pendayagunaan ketatatusahaan dan 

pengelolaan keuangan, dan (5) kemitraan lembaga dengan pihak luar. 

Analisis data merupakan kegiatan menemukan dan mengorganisasikan data 

yang diperoleh dari transkrip wawancara, observasi, dan telaah dokumen untuk 

kemudian disajikan kepada orang lain. Jadi dengan demikian analisis data dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan model Bogdan dan Biklen dengan langkah-langkah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mencatat hasil penelitian yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, 

maupun dalam bentuk trasnkrip hasil telaah dokumen. 

2. Setelah ditafsirkan lalu data dipilah-pilah kedalam kategori-kategori untuk 

menajamkan serta mengarahkan dan membuang yang tidak penting. 

3. Mengklasifikasikan data-data tersebut sesuai dengan sub-fokus penelitian. 

4. Menganalisis data-data tersebut dan memberikan interpretasi terhadap data yang 

diperoleh dengan cara memberikan penjelasan yang bersifat kualitatif. 

5. Membuat kesimpulan agar maksud dari penelitian dapat memberi arti. 

 

Kajjian Teori 

 

A. Pengawasan (Controlling) 

 

Aedi (2014) mendefinisikan pengawasan adalah suatu proses sistematis dalam 

memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah 

ditentukan sehingga ada sebuah cerimanan tentang pencapaian tujuan pendidikan itu 

sendiri. Sedangkan Machali (2012) berpendapat bahwa pengawasan adalah suatu 

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan suatu 

program atau pekerjaan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

mengandung makna membandingkan situasi yang ada dengan apa yang seharusnya 

terjadi untuk selanjutnya dilakukan pembinaan, bimbingan, dan dorongan untuk 

melakukan perbaikan terhadap ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Melalui 

pengawasan diharapkan kegiatan atau pekerjaan yang sedang atau akan berlangsung 

dapat lebih baik mengacu kepada apa yang telah disepakati dan ditetapkan sebagai 

rencana atau standar kerja. 
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Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh  Machali dan Didin 

(2012) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pendidikan, Konsep dan Prinsip 

Pengelolaan Pendidikan” bahwa pengawasan bertujuan antara lain untuk: 

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, 

pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. 

2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, pemborosan, hambatan, 

dan ketidakadilan. 

3. Mendapatkan cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. 

4. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 

5. Mengarahkan manejemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah 

pencapaian yang ada. 

 

Dari tujuan pengawasan yang disampaikan diatas maka dapat diperoleh 

pemahaman bahwa kondisi pencapaian sebuah organisasi termasuk di dalamnya 

institusi atau lembaga pendidikan dapat diketahui melalaui kegiatan pengawasan. 

Kondisi yang ditemukan selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan atau rencana 

semula yang telah ditetapkan. Maka akan diperoleh informasi tentang penyimpangan, 

penyelewengan, hambatan atau bahkan kelebihan yang selanjutnya dapat dijadikan 

dasar perbaikan bagi kelangsungan dan kualitas lembaga tersebut di masa yang akan 

datang 

 

B. PAUD Nonformal Desa 

 

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dikenal dalam bentuk formal, nonformal, 

dan informal. PAUD formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Atfal 

(RA) serta bentuk lain yang sederajat. Pada jalur nonformal sebagaimana 

pengelompokan yang dilakukan UNESCO terdiri dari Kelompok Bermain (KB), Taman 

Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat. Sedangkan untuk jalur informal 

merupakan pendidikan di keluarga dan masyarakat. PAUD nonformal desa yang ada 

pada umumnya berupa Kelompok Bermain (KB) yang melayani anak dengan kelompok 

usia dari 1 sampai 6 tahun. PAUD nonformal desa ini merupakan penyediaan akses 

pendidikan bagi anak usia dini di desa dengan stimulasi anggaran desa (ADD) pada 

setiap tahunnya.   

Semua jalur pendidikan ini memiliki fungsi untuk mengembangkan berbagai 

potensi anak usia dini secara optimal, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

Untuk itu perlu perhatian yang serius untuk membangun lembaga PAUD baik formal 

maupun informal dengan standar yang jelas. PAUD nonformal sebagian besar belum 

memiliki standar dan ukuran mutu yang jelas. Standar pengelolaan pendidikan di satuan 

pendidikan nonformal masih bersifat umum. 

Meskipun dalam Permendiknas No. 58 tahun 2009 sudah jelas diatur tentang 

ketetapan standar pendidikan anak usia dini, namun sebagian besar masih bersifat 

formalitas dan hanya dipakai oleh PAUD jalur formal umumnya. Sebagaimana Mulyasa 

(2012) mengatakan bahwa ada suatu masalah yang rumit berkaitan dengan belum 

memadainya kooordinasi antara pendidikan formal dan nonformal yang disebabkan oleh 

eklusifitas pengelolaan dan belum saling mendukung. Sehingga dapat disinyalir bahwa 
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keberadaan lembaga nonformal khususnya PAUD norformal belum dapat menjadi 

pengganti (Substitute) bagi PAUD formal. Padahal kehadiran lembaga ini sangat 

diperlukan bagi pemerataan akses pendidikan keseluruh wilayah. 

Dengan demikian PAUD nonformal sudah seharusnya mendapatkan prioritas 

pembangunan. Mulyasa (2012) menambahkan, pembangunan dalam bidang pendidikan 

yang paling mendesak adalah peningkatan layanan pendidikan anak usia dini jika ingin 

memajukan masyarakat dan bangsa ini secara efektif. Hal ini dapat dipahami bahwa 

lembaga PAUD memiliki kontribusi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan anak bangsa. Anak usia dini (golden age) merupakan aset pembangunan 

bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Sehingga pengembangannya tidak 

bisa dilakukan secara terkotak-kotak yang berorientasi kepada kepentingan formalitas 

saja. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Kurikulum 

2.  

Dalam Permendiknas No. 49 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh 

satuan pendidikan Nonformal dinyatakan setiap satuan pendidikan Nonformal 

bertanggung jawab atas tersusunnya kurikulum dan atau rencana pembelajaran. 

Penyusunan kurikulum ini dilakukan dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar 

Kompetensi yang telah ditentukan.  

Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian 

ini di PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak, dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal 

kecamatan Bengkalis,  dapat dianalisis bahwa lembaga PAUD Nonformal desa ini 

melakukan penyusunan kurikulum secara mandiri. Pengelola bersama guru-guru 

PAUD menyusun kurikulum dengan berpedoman kepada Standar Isi yang ada di 

kurikulum nasional PAUD. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan 

mempertimbangkan karakteristik anak di desa Teluk Latak sesuai dengan tahap 

perkebangan usianya. Hal ini dilakukan agar dapat dibangun perkembangan yang 

komprehensif, kurikulum dapat menyediakan layanan interaksi dan kegiatan 

berdasarkan usia dan kondisi pisik dan psikologis anak usia dini di desa. 

Namun PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak dan PAUD Cahay Insan desa 

Penebal belum melibatkan orang tua dalam penyusunan kurikulum. Orang tua pada 

dasarnya adalah pendidik utama bagi anak. Oleh sebab itu keterlibatan orang tua sangat 

diperlukan dalam mendesain kegiatan dan materi pembelajaran untuk optimalisasi 

pelayanan pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini. 

Analisis selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, yakni proses 

pembelajaran di PAUD kasih Bunda desa Teluk Latak yang juga tidak jauh berbeda 

dengan proses pembelajaran di PAUD Cahaya Insan desa Penebal, dilakukan dengan 

prinsip belajar sambil bermain, aktivitas belajar berpusat kepada anak, dan  

mengguanak metode yang bervariasi serta adanya media pembelajaran.  Mulyasa (2012) 

menjelaskan bahwa aktivitas bermain memang tidak bisa terlepas dari dunia anak usia 

dini. Melalui permainan mereka dapat belajar banyak hal, dapat mengenal aturan, 

bersosialisasi, menata emosi, toleransi, kerja sama, dan menjunjung tinggi nilai 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                                802 
 

sportivitas.  Bagi anak usia dini sebanarnya sangat sulit mencari aktivitas sebagai 

pengganti bermain. Sehingga guru harus jeli dan bijaksana memilih dan menggunakan 

metode sekaligus media pembelajaran sehingga aktivitas bermain memang menjadi 

wadah yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Kemudian evaluasi pembelajaran di kedua lemabaga PAUD Nonformal desa 

dia atas  dilakukan selama proses berlangsung dengan tanya jawab, mencatat hasil 

penilaian ke dalam buku catatan perkembangan anak, dan melaporkan kepada orang tua 

melalui buku penghubung serta dijadikan dasar pengembangan program berikutnya. 

Dengan demikian ada dasar pengukuran terhadap pencapaian program pembelajaran 

yang mencakup pembiasaan dan keteladanan yang berwujud kedalam perilaku anak 

sehari-hari, informasi tentang perkembangan bahasa, daya cipta, emosional, dan 

keterampilan jasmani, dan penelususran bakat dan minat anak yang selanjutnya secara 

bersama antara orang tua dan guru dapat mengambil keputusan tentang kebutuhan dan 

perkembangan anak. Disamping itu juga evaluasi dapat merefleksikan masalah atau 

kesulitan yang dialami anak dalam perkembangan dan pertumbuhannya. 

Sebagaimana pendapat Mulyasa (2012) bahwa evaluasi atau penilaian 

pendidikan anak usia dini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dampak 

program pendidikan terhadap perilaku dan sikap, baik jangka pendek, menengah, 

maupun jangka panjang. Hasil pengamatan terhadap perilaku dan sikap anak yang 

terekam didalam catatan perkembangan anak dapat dijadikan standar bagi orang tua dan 

guru. Baik dalam menentukan bentuk beimbingan dan pengasuhan berikutnya maupun 

dalam menumbuhkan bakat dan minat yang sesuai dengan apa yang ada pada diri anak.  

 

2. Pendayagunaan Tenaga Pendidik dan kependidikan 

 

Temuan penelitian ini di PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak dan PAUD Cahaya 

Insan desa Penebal bahwa PAUD Nonformal desa ini digerakkan oleh sumber daya 

manusia yang terdiri dari satu orang pengelola (kepala PAUD), 4-6 orang guru yang dua 

diantaranya sekaligus bertugas sebagai tenaga administrasi yakni sekretaris dan 

bendahara PAUD (tenaga kependidikan), dan penilik atau pengawas PAUD Nonfromal.  

Pengelola atau kepala dan empat orang guru PAUD Kasih Bunda desa Teluk 

Latak memiliki kualifikasi akademik tamatan SMA, dan satu orang gurunya berijazah 

sarjana pendidikan Islam (S.Pd.I). sedangkan pengelola (kepala) PAUD Cahaya Insan 

desa Penebal memiliki kualifikasi akademik sarjana pendidikan Islam (S.Pd.I), dua 

orang guru berijazah sarjana pendidikan (S.Pd), satu orang berijazah sarjana pendidikan 

SD (S.Pd.SD) dan tiga orang lainnya tamatan SMA sederajat. 

Dengan demikian tenaga pendidik dan kependidikan di PAUD Kasih Bunda 

desa Teluk Latak dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal belum memenuhi kualifikasi 

akademik yang dipersyaratkan. Sebagaimana Suyadi (2012) menjelaskan bahwa 

persyaratan kusus bagi kepala (pengelola) PAUD adalah memiliki kualifikasi akademik 

serendah-rendahnya S.1-PGPAUD atau sederajat, dan memiliki pengalaman mengajar 

sekurang-kurangnya 5 tahun. Sedangkan persyaratan khusus untuk guru PAUD adalah 

memiliki ijazah serendah-rendahnya S.1-PGPAUD, dan mampu bercerita, bernyanyi, 

dan bermain alat musik.  
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Hal ini tentunya mempengaruhi pelayanan di kedua lembaga PAUD 

Nonformla desa ini bagi kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana Suyadi 

mengatakan bahwa kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan lembaga PAUD sangat 

tergantung pada latar belakang pendidikan dan pengalaman pengelola PAUD, bidang 

keilmuan guru, dan tenaga profesional lainnya.  

 

3. Pendayagunaan Sarana Prasarana 

 

Sarana dan prasarana lembaga PAUD meliputi semua aset yang mencakup tanah dan 

bangunan PAUD, alat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat permainan edikatif (APE) 

baik indoor maupun outdoor,  serta alat-alat lainnya. Pendayagunaan sarana dan 

prasarana yang dikaji meliputi lokasi PAUD, luas tanah, perawatan dan 

pemanfaatannya. 

PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak kecamatan Bengkalis adalah satu-

satunya PAUD Nonformal desa yang berlokasi di jalan utama Dusun Simpang Baru. 

Lembaga PAUD Nonformal desa ini terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk, 

sehingga akses ke lembaga PAUD ini cukup mudah. Namun berdasarkan temuan 

penelitian pada situs ini mengungkapkan bahwa PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak 

belum memiliki tanah dan bangunan sendiri. Tanah dan bangunan yang digunakan saat 

ini adalah tanah dan bangunan milik MDA desa Teluk Latak. Proses pendidikan di 

PAUD Nonformal desa Teluk Latak hanya memanfaatkan ruang bangunan yang ada.  

Di lahan seluas 32 x 40 M dan gedung yang digunakan PAUD Kasih Bunda 

desa Teluk latak ini terdapat 2 ruang belajar, kantor, area bermain, tempat cuci tangan, 

dan kamar madi (toilet) dengan air bersih yang cukup. Artinya untuk luas lahan dan 

ruang serta prasarana pendukung lainnya yang digunakan PAUD Nonformal desa ini 

sudah sesuai dengan standar yang ada, akan tetapi disesbabkan oleh masalah 

kepemilikan, tata ruang dan gedung yang ada tidak dapat disesuiakan dengan 

kebutuhan penyelenggaraan PAUD. 

Area bermain luar yang berisi APE luar terletak disudut lahan dengan ukuran 8 

x 8 M. APE luar yang ada di PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak ini berupa 2 unit 

kursi jungkit, 2 unit ayunan gantung, dan 2 unit papan jungkit dari kayu. Kondisi APE 

luar ini kurang terawat, diamana ada ayunan yang condong dan sebagian unit lain 

sudah berkarat dan rusak. Kemudian APE luar ini juga berada di atas tanah gambut, 

sehingga berlumpur pada musim hujan dan berdebu pada musim kemarau. Hal ini 

tentunya tidak sesuai dengan prinsip yang diuraiakan dalam Permendiknas No. 58 

tahun 2009 yang menjelaskan tentang konsep aman, nyaman, dan memenuhi kriteria 

kesehatan bagi anak.  

Kemudian PAUD Cahaya Insan desa Penebal ini juga merupakan satu-satunya 

PAUD Nonformal desa yang terletak di jalan utama desa Penebal kecamatan 

Bengkalis. Lokasi PAUD Nonformal desa ini cukup strategis karena berada di 

pemukiman penduduk dengan akses yang mudah, namun kurang kondusif karena 

berada di tepi jalan utama desa yang juga merupakan jalan lintas ke desa lain.  PAUD 

Cahaya Insan desa Penebal ini berada di atas lahan seluas 87 x 50 M dengan status 

sudah milik sendiri. Di atas lahan tersebut terdapat gedung yang berukuran 26 x 9 M. 

Ini artinya masih luas ruang terbuka yang tersedia untuk area bermain dan taman.  
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Gedung PAUD Cahaya Insan desa Penebal ini pada dasarnya mirip dengan 

bentuk gedung lembaga pendidikan pada umumnya. Namun desainnya sedikit berbeda 

karena dari warna dan lukisan yang ada di dinding bagian luar memberikan kesan dan 

ciri khas edukatif bagi anak usia dini. Suyadi (2012) menjelaskan, sebenarnya tidak ada 

formula yang baku mengenai bentuk gedung PAUD. Namun sebaiknya ada perbedaan 

dari gedung-gedung lembaga pendidikan lainnya, terutama warna cat didnding, lukisan, 

yang memikat perhatian anak sehingga mereka dengan mudah menangkap kesan 

edukatif ketika memasuki lingkungan sekolah. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan terhadap pola dan tata ruang di 

lembaga PAUD Cahaya Insan diketahui bahwa terdapat 2 ruang belajar, kantor, ruang 

aula, perpustakaan, 2 unit tempat cuci tangan, dan 2 unit kamar mandi (toilet). Ruang 

bermain dalam terdapat diruang terbuka yang cukup luas yaitu di Aula. Di ruang ini 

terdapat beberapa rak tempat menata APE dalam, dimana anak leluasa untuk 

mengguanakan dan menata kembali alat-alat permainannya. Sebagaimana Suyadi 

(2012) mengatakan bahwa pola tata ruang diharapkan dapat membuat anak mudah 

mengeluarkan inisiatif, membiasakan hidup tertib, teratur, dan disiplin. 

Kemudian di halaman kanan gedung terdapat are bermain yang dilengkapi 

APE luar yang terdiri dari 3 unit papan ayunan, 2 unit seluncuran, 2 unit kursi jungkit, 

dan 1 unit papan jungkit dari kayu. Semua unit APE luar ini masih dalam kondisi yang 

baik dan terawat, bahkan beberapa unit masih kelihatan baru dipasang. Namun semua 

unit APE luar ini berada di atas tanah gambut dengan permasalahannya berlumpur pada 

musim hujan dan berdebu ketika musim kemarau datang. Dengan demikian prinsip 

aman, nyaman, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak yang distandarkan belum 

tercapai.  

 

4. Pendayagunaan Ketatausahaan dan Pengelolaan Keuangan 

 

Ketatausahaan di lembaga pendidikan merupakan tugas dan tanggung jawab tenaga 

kependidikan, di dalamnya juga termasuk pengelolaan administrasi keuangan. Temuan 

dalam penelitian ini, PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak dan PAUD Cahaya Insan 

desa Penebal kecamatan Bengkalis tidak memiliki tenaga adminstrasi yang khusus 

bekerja dengan urusan ketatausahaan. Tugas dan tanggung jawab administrasi secara 

rangkap dilakukan oleh pengelola PAUD Nonformal desa ini dengan melibatkan 

beberapa orang guru. Salah satu kompetensi tenaga administrasi di lembaga PAUD 

menurut Mulyasa (2012) adalah kompetensi profesional dalam mengelola keuangan 

sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Pengelolaan 

keuangan meliputi sumber dana, jenis biaya, dan pertanggung jawaban penggunaan 

dana. 

Temuan dalam penelitian ini pada PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak dan 

PAUD Cahaya Insan desa Penebal, bahwa kedua PAUD Nonformal desa ini memiliki 

sumber dana yang berasal dari ADD dan sumbangan orang tua murid dalam bentuk 

SPP. Dua sumber dana inilah yang dimanafaatkan sebagai biaya investasi dan biaya 

operasional. Dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa diterima setiap enam bulan 

sekali, sedangkan SPP dari murid diterima setiap bulan. Namun pengelolaan keuangan 

di kedua PAUD Nonformal desa ini belum profesional dan transparan. Belum terbentuk 
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komunikasi yang positif antara pengelola PAUD Nonformal desa ini dengan masyarakat 

dan orang tua murid berkenaan dengan pengelolaan keuangan. 

Sementara itu dalam Permendiknas No. 49 tahun 2007 tentang standar 

pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal dinyatakan bahwa pengelola 

satuan pendidikan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menggunakan 

anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukaannya. Selanjutnya pelaporan tentang 

penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran dilaporkan kepada pihak 

berkepentingan.  

Pihak yang berkepentingan dengan dana ADD  dan SPP murid yang dikelola 

oleh PAUD nonformal desa termasuk di dalamnya aparat pemerintah desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), orang tua wali murid, dan pihak lain yang relevan. Dari 

hasil wawancara peneliti dengan pihak yang diiutarakan diatas terungkap bahwa pihak 

lembaga PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak dan PAUD Cahaya kasih desa Penebal 

tidak melakukan sosialisasi anggaran dan pelaporan sebagaimana mestinya. Dana yang 

bersumber dari ADD hanya dilaporkan kepada bendahara di kantor desa, sedangkan 

dana yang bersumber dari SPP murid tidak disosialisasikan pengelolaannya.  

5. Kemitraan 

Dalam Permendiknas No. 49 tahun 2007 tentang standar pengelolaan 

pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal dinyatakan bahwa setiap satuan 

pendidikan nonformal menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, baik 

lembaga pemerintah maupun swasta yang ditetapkan dengan perjanjian tertulis. Dengan 

demikian sebagai lembaga pendidikan nonformal, PAUD Kasih Bunda desa Teluk 

Latak dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal idealnya membangun kemitraan dengan 

pihak luar yang relevan dengan tumbuh dan kembang anak, seperti pihak dinas 

kesehatan, lembaga sosial, lembaga agama, dan juga psikolog. 

Temuan penelitian pada sub fokus ini dapat dinterpretasikan bahwa PAUD 

Kasih Bunda desa Teluk Latak dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal sudah memiki 

kemitraan secara teknis dengan beberapa pihak luar. Namun kemitraan yang dibangun 

sesuai dengan keterbatasan akses tesebut belum dituangkan kedalam sebuah program 

kerja sama tertulis. Akses kedua lembaga PAUD nonformal desa ini terbatas hanya 

kepada pihak puskesmas pembantu, dan PKK desa, akan tetapi belum ada sistem 

kemitraan yang ditetapkan dengan perjanjian tertulis. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan hasil pembahasan penelitian, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa penyusunan kurikulum, dan proses pembelajaran di PAUD Kasih 

Bunda desa Teluk Latak dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal kecamatan Bengkalis 

sudah baik, namun dalam hal pengembangan bahan ajar belum melibatkan orang tua 

sesuai dengan prinsip dan standar yang terdapat dalam Permendiknas No. 58 tahun 

2009 tentang standar PAUD.Tenaga pendidik dan kependidikan di PAUD Kasih Bunda 

desa Teluk Latak dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal kecamatan Bengkalis belum 

memenuhi kualifikasi akademik sebagaiman yang diamanatkan Permendiknas No. 58 

tahun 2009 tentang standar PAUD. 

Pendayagunaan sarana dan prasarana di PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak 

dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal kecamatan Bengkalis sudah baik dan layak dari 
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segi kelengkapan, akan tetapi belum sesuai dengan prinsip aman, nyaman, dan 

memenuhi kriteria kesehatan bagi anak berdasarkan Permendiknas No. 58 tahun 2009 

tentang standar PAUD. Ketatausahaan dan pengelolaan keuangan di PAUD Kasih 

Bunda desa Teluk Latak dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal kecamatan Bengkalis 

belum profesional, dan belum tercapainya pengelolaan keuangan yang transparan dan 

akuntabel berdasarkan standar yang tertuang dalam Permendiknas No. 49 tahun 2007 

tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal. Kemitraan 

yang dibangun oleh lembaga PAUD Kasih Bunda desa Teluk Latak dan PAUD Cahaya 

Insan desa Penebal kecamatan Bengkalis masih dalam lingkup desa, dan belum 

dituangkan ke dalam program kerja sama dan perjanjian tertulis. 

 

Rekomendasi 

 

Bertolak dari simpulan di atas, maka  peneliti memiliki saran dalam penyelenggaraan 

PAUD Nonformal desa di kecamatan Bengkalis yakni berkenaan dengan pencapaian 

penyelenggaraan PAUD nonformal desa di kecamatan Bengkalis untuk penyusunan dan 

pelaksanaan kurikulum dapat menjadi dasar perbaikan, pemberian dorongan, dan 

stimulasi oleh pengawas PAUD nonformal terhadap pengelola dan guru PAUD 

nonformal desa di kecamatan Bengkalis, khusunya PAUD Kasih Bunda desa Teluk 

Latak dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal untuk mencapai standar yang telah 

ditentukan. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan 

kabupaten Bengkalis yang berwenang dalam penyelenggaraan PAUD nonformal desa 

agar mengambil langkah bijak dengan menyusun program yang tepat untuk pemenuhan 

kualifikasi akademik tenaga pendidik dan kependidikan PAUD nonformal desa di 

kecamatan Bengkalis untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. 

Pengelola PAUD nonformal desa khususnya PAUD Kasih Bunda desa Teluk 

Latak dan PAUD Cahaya Insan desa Penebal agar menjalin komunikasi yang intensif 

dengan masyarakat desa dalam pemenuhan sarana dan prasarana PAUD agar sesuai 

dengan standar dan prinsip yang ditetapkan. Pengelola PAUD nonformal desa 

kecamatan Bengkalis khusunya PAUD Kasih Bunda dan PAUD Cahaya Insan agar 

dapat mendudukkan tenaga profesional khusus dalam urusan administrasi dan 

pengelolaan keuangan dengan membangun komunikasi yang positif terhadap semua 

pihak yang peduli dengan perkembangan PAUD desa untuk terciptanya pengelolaan 

keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengelola PAUD nonformal desa memerlukan 

wadah dan usaha untuk belajar menuangkan sebuah aktivitas kerja sama lembaga 

PAUD nonformal desa dengan pihak luar yang relevan kedalam sebuah program kerja 

sama dan memiliki perjanjian tertulis. 
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PEMBELAJARAN OPEN-ENDED  UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA (PENELITIAN 
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Abstract 

The main purpose of this research was to obtain an overview of the increase in 
problem solving ability mathematics students who are learning to approach open-
ended when compared to conventional learning, student responses to the 
instructional approach to open-ended undertaken, as well as the activities of 
students and teachers in the learning approach to open -ended. The design of this 
study is the experimental design called delayed counter balanced design . In this 
study, the experimental group gained learning with open-ended approach and gain 
control group of conventional learning. To get the research data used instrument in 
the form of mathematical problem solving ability test, students' attitudes scale and 
observation sheet. Subjects were students of SDN 034 Tarai BangunKecamatan 
TambangKabupaten Kampar with the subject sample were fourth grade students 
selected by purposive sampling technique. Based on data analysis, found that the 
increase in mathematical problem-solving ability to get learning with open-ended 
approach is significantly higher than students who received conventional learning. 
Students have a positive attitude about learning open-ended. Activities of students 
and teachers during learning with an open-ended approach going well and 
conducive 

 
Key words:open-ended, mathematical problem solving ability 

 

 
A. Pendahuluan  

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah 

sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan akan aplikasi matematika saat ini dan masa 

depan tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, tetapi terutama dalam dunia kerja, dan 

untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan (Hudojo, 1998:1). Oleh sebab itu, 

matematika sebagai ilmu dasar perlu dikuasai dengan baik oleh siswa, baik oleh siswa 

SD, SMP, SMA juga oleh mahasiswa perguruan tinggi. 

mailto:jesialexa@yahoo.com
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Penguasaan materi matematika, terutama di SD, SMP, dan SMA selalu menjadi 

permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya persentase kelulusan siswa dalam 

Ujian Nasional (UN), yang diselenggarakan baik di pusat maupun di daerah. Pada 

umumnya, yang menjadi faktor penyebab ketidaklulusan siswa dalam UN adalah 

rendahnya kemampuan siswa dalam materi pelajaran matematika.  

Rendahnya penguasaan materi matematika, dapat dilihat pula pada rendahnya 

persentase jawaban benar  peserta The Third International Mathematics and Sciences 

Study (TIMSS) 1999 dari Indonesia. Pada kompetisi itu, peserta dari Indonesia 

memperoleh skor yang rendah dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin (masalah 

matematis yang membutuhkan kemampuan penalaran). Namun mereka relatif lebih baik 

dalam menyelesaikan soal-soal tentang fakta dan prosedur (Mullis et al, 2000). Pada 

kompetisi itu, Indonesia menduduki urutan ke-34 dari 38 negara dalam hal penguasaan 

matematika secara umum.  

Hasil studi TIMSS tahun 2011, menempatkan Indonesia pada urutan ke-34 dari 

46 negara pada penguasaan matematika secara umum dan mendapat nilai rata-rata 386 

jauh dibawah tandar international yaitu 500 (TIMMS, 2011).  Berdasarkan hasil studi, 

terlihat bahwa peserta kompetisi TIMSS dari negara kita; tentunya adalah putra-putra 

terbaik; masih lemah dalam menyelesaikan soal-soal tidak rutin (masalah matematis 

yang membutuhkan kemampuan penalaran). Untuk dapat menyelesaikan soal-soal jenis 

ini diperlukan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kreatif. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematik 

pada umumnya masih rendah. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk terus 

memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran matematika. 

Upaya  untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran matematika di 

Indonesia telah lama dilakukan, namun keluhan tentang kesulitan belajar matematika  

masih sering terdengar. Kesulitan belajar yang timbul tersebut tidak semata-mata 

bersumber dari diri siswa, tetapi bisa juga bersumber dari luar diri siswa, misalnya cara 

penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Soedjadi (2001:1) menyatakan bahwa pembelajaran matematika di sekolah kita selama 

ini terbiasa dengan urutan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut : (1) diajarkan 

teori/definisi/teorema; (2) diberikan contoh-contoh; (3) diberikan latihan soal. Lebih 

lanjut Soedjadi menyatakan bahwa perkembangan intelektual siswa pada umumnya 

bergerak dari “konkret ke abstrak”. Dengan demikian, langkah-langkah dan proses 

pembelajaran yang selama ini umumnya dilakukan oleh para guru di sekolah adalah 

kurang tepat, mengingat objek kajian matematika sebenarnya adalah abstrak. Oleh 

karena itu seharusnya urutan sajian bahan ajar disesuaikan dengan perkembangan 

intelektual siswa. 

Menurut Yuwono (2001: 4), ditinjau dari pendekatan mengajarnya, pada 

umumnya guru mengajar hanya menyampaikan apa yang ada di buku paket dan kurang 

mengakomodasi kemampuan siswanya. Dengan kata lain, guru tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika yang akan 
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menjadi milik siswa sendiri. Guru cenderung memaksakan cara berpikir siswa dengan 

cara berpikir yang dimiliki gurunya. Dengan kondisi yang demikian, kemampuan kreatif 

siswa kurang berkembang.  Padahal sebagai negara berkembang, Indonesia sangat 

membutuhkan tenaga-tenaga kreatif yang mampu memberikan sumbangan yang 

bermakna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan 

bangsa ini.  Oleh karena itu sepatutnya pendidikan yang diselenggarakan tertuju pada 

pengembangan kreativitas peserta didik agar kelak mampu memenuhi kebutuhan 

pribadinya, serta kebutuhan masyarakat dan bangsa. 

Salah satu pendekatan pembelajaran yang merupakan bagian dari pembelajaran 

konstruktivisme adalah pendekatan open-ended. Katsuro (2000) mengatakan bahwa 

terdapat kesamaan antara pendekatan open-ended dan konstruktivisme. Konstruktivisme 

memiliki prinsip dasar yaitu, pengetahuan dikonstruksi oleh subyek sendiri. Demikian 

juga dalam pendekatan open-ended, pengetahuan dikonsktruksi oleh siswa sendiri dan 

dalam pembelajarannya disajikan suatu permasalahan yang memiliki beragam 

penyelesaian atau metode penyelesaiannya. 

Dengan keberagaman penyelesaian atau metode penyelesaian tersebut di atas, 

maka pendekatan open-ended memberikan keleluasaan bagi siswa untuk 

mengemukakan jawaban.  Melalui presentasi dan diskusi tentang beberapa penyelesaian 

alternatif, pendekatan ini membuat siswa menyadari adanya metode-metode 

penyelesaian yang beragam.  Pada akhirnya kapasitas matematika siswa untuk 

menyelesaikan masalah matematik yang lebih fleksibel dapat meningkat. Hal ini dapat 

membantu siswa melakukan pemecahan masalah secara kreatif dan membuat siswa 

lebih menghargai keragaman berpikir selama proses pemecahan masalah. 

Dari uraian tentang karakteristik pembelajaran open-ended terlihat bahwa pembelajaran 

open-ended dapat memupuk kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa, 

karena pendekatan ini tidak mengharuskan siswa menghapal fakta-fakta, tetapi 

mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuan di dalam pikiran mereka sendiri.  Pada 

pendekatan ini, siswa dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang 

berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Hal ini merupakan salah satu syarat 

yang dibutuhkan untuk pengembangan kreativitas siswa. 

B. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Penelitian ini berbentuk eksperimen dengan dua kelompok sampel yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Menurut Ruseffendi (2005: 35) penelitian 

eksperimen atau percobaan adalah penelitian yang benar-benar untuk melihat hubungan 

sebab-akibat. Kelompok eksperimen adalah kelompok siswa yang memperoleh  

pembelajaran dengan pembelajaran open ended. Sedangkan kelompok kontrol 

merupakan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran biasa dengan metode 

ekspositori. Pengelompokan subjek  dilakukan secara acak. Disain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  disain kelompok kontrol  pretes-postes. Disain 

penelitian tersebut berbentuk: 
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A     O     X     O                               

A     O             O        Ruseffendi (2005: 53). 

Keterangan :   

O :  Pretest dan Postest (tes hasil belajar matematika), 

X:  Perlakuan pembelajaran dengan pembelajaran open ended 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SDN 034Tarai Bangun. 

Selanjutnya yang menjadi sampel adalah siswa kelas IV. Sampel diambil dengan teknik 

Purposive Random Sampling, sebanyak dua kelas dari delapan kelas yang ada di SDN 

034Tarai Bangun. Pengambilan kelas IV dengan pertimbangan bahwa mereka sudah 

dapat beradaptasi dengan perubahan model pembelajaran  dan tidak menggangu 

kegiatan pembelajaran untuk persiapan ujian nasional. 

3. Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan tiga  macam instrumen, 

yang terdiri dari: (i) soal tes matematika, (ii) format observasi selama pembelajaran, dan 

(iii) skala sikap, untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran dengan open 

ended  

4.   Analisis Data 

Terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data kuantitatif berupa hasil tes 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dan data kualitatif berupa hasil 

observasi dan skala sikap siswa. 

Data kuantitatif  

Analisis data hasil tes dimaksudkan untuk mengetahui besarnya peningkatan 

hasil belajar matematika siswa. Sehingga data primer hasil tes siswa sebelum dan 

setelah perlakuan penggunaanPembelajaran Open-Ended, dianalisa dengan cara 

membandingkan skor pretes dan postes. Jika sebaran data normal dan homogen, uji 

signifikansi dengan statistik uji  t berikut: 

)
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s ,  (Ruseffendi, 1998:315) 

Apabila data yang diperoleh tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, 

maka pengujiannya menggunakan uji non parametrik pengganti uji-t yaitu uji Mann-

Whitney atau uji Wilcoxon (Ruseffendi, 1998). 

Data kualitatif 
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Data kualitatif yang dianalisa adalah data hasil observas dan  skala sikap. Data 

hasil observasi yang dianalisa adalah aktifitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung dan pada waktu tes individu diberikan. Sedangkan hasil skala sikap 

penganalisaannya difokuskan pada respons siswa terhadap model pembelajaran yang 

diberikan. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

 

1.  Hasil Tes  

Data hasil penelitian dari satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol berupa 

data pretes, postes, gain normal. Data pretes, data postes dan gain normal selanjutnya 

diproses dengan menggunakan program statistik Minitab.  

 

a.  Hasil Pretes  

Banyaknya skor pretes siswa dari dua kelas penelitian yang dapat diproses dari 

masing-masing kelas adalah  36 buah skor. Selanjutnya, data pretes ini diproses dengan 

menggunakan  program statistik Minitab untuk mengetahui rerata skor dan deviasi baku 

pada setiap kelas. Selain itu, dengan Minitab pula dilakukan uji normalitas data, uji 

homogenitas variansi kedua kelas penelitian, dan uji perbedaan rerata.Penjelasan 

mengenai uji normalitas data pretes dan homogenitas variansinya. 

 

1) Rerata dan Deviasi Baku  

Berikut ini disajikan tabel untuk rerata dan deviasi baku data skor pretes, berserta 

nilai minimum dan maksimum skor pretes dari kedua kelas penelitian. 

Tabel 1.Rerata dan Deviasi Baku Skor Pretes  

 

Kelas N Rerata 
Deviasi 

Baku 
Minimum Maksimum 

Eksperimen 36 8,99 4,19 0,50 17,00 

Kontrol 36 10,10 3,81 3,50 21,50 

Dengan memperhatikan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa rerata skor pretes dari 

kedua kelas tersebut relatif berbeda. Kelas kontrol memiliki rerata yang relatif lebih 

tinggi dari  pada kelas eksperimen.  Sementara, dari nilai deviasi baku kedua kelas 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebaran data pretes kedua kelas tersebut relatif  

tidak berbeda.   

2) Perbedaan Rerata Skor Pretes 

Dari hasil uji normalitas dan homogenitas data skor pretes kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, diperoleh bahwa data skor tersebut berdistribusi normal dan homogen (. 

Oleh karena itu uji perbedaan rerata yang akan digunakan adalah uji-t untuk dua sampel 

bebas dengan menggunakan dasar equal variance assumed (diasumsikan kedua varians 

sama).   

Berikut ini adalah histogram rerata skor pretes kedua kelas penelitian yang dibuat 

dengan bantuan program Excel. 
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Dari Diagram 1 di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan rerata di antara 

kedua kelas penelitian. Tetapi signifikan tidaknya perbedaan itu perlu diuji lebih jauh 

dengan menggunakan uji-t untuk dua sampel bebas dengan menggunakan dasar equal 

variance assumed (diasumsikan kedua varians sama). Hipotesis yang akan diuji adalah 

adalah kedua rerata skor pretes adalah sama atau tidak ada perbedaan. Kriteria 

pengujian adalah hipotesis diterima apabila nilai P atau level signifikan data 

pengamatan lebih besar dari 0,05. Uji-t ini dilakukan dengan taraf signifikansi adalah 

0,05. Output Minitab untuk uji-t ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.Uji-t Skor Pretes Uji-t Skor Postes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Two-sample T for Skor Pretes KBKs Kelas Eksperimen vs Skor Pretes Kelas Kontrol 

 

           N      Mean     StDev   SE Mean 

Skor Pre  36      8.99      4.19      0.70 

Skor Pre  36     10.10      3.81      0.64 

 

Difference = mu Skor Pretes KBKs Kelas Eksp. - mu Skor Pretes KBKs Kelas Kontrol 

Estimate for difference:  -1.111 

95% CI for difference: (-2.995, 0.773) 

T-Test of difference = 0  (vs not =): T-Value = -1.18  P-Value = 0.244  DF = 70 

Both use Pooled StDev = 4.01 

 

Dari Tabel3 diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,244 lebih besar dari 0,05, 

sehingga hipotesis diterima. Dengan kata lain, kedua rerata skor pretes adalah sama 

(tidak ada perbedaan yang signifikan). Jadi, pada awal penelitian ini kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam matematika antara kelas eksperimen dan kelas kotrol 

adalah sama. 
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b.  Hasil Postes  

Banyaknya skor postes siswa dari dua kelas penelitian yang dapat diproses dari 

masing-masing kelas adalah  36 buah skor. Selanjutnya, data postes ini diproses dengan 

menggunakan  program statistik Minitab untuk mengetahui rerata skor dan deviasi baku 

pada setiap kelas. Selain itu, dengan Minitab pula dilakukan uji normalitas data, uji 

homogenitas variansi kedua kelas penelitian, dan uji perbedaan rerata.Penjelasan 

mengenai uji normalitas data postes dan homogenitas variansinya. 

1) Rerata dan Deviasi Baku  

Berikut ini disajikan tabel untuk rerata dan deviasi baku data skor postes, berserta 

nilai minimum dan maksimum skor postes KBKs dari kedua kelas penelitian. 

 

Tabel 4. Rerata dan Deviasi Baku Skor Postes  

 
Kelas N Rerata Deviasi Baku Minimum Maksimum 

Eksperimen 36 21,49 6,27 12,00 34,00 

Kontrol 36 13,47 4,64 5,50 25,00 

 

Dengan memperhatikan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa rerata skor postes dari kedua 

kelas tersebut relatif berbeda. Kelas eksperimen memiliki rerata yang relatif lebih tinggi 

dari  pada kelas kontrol.  Sementara, dari nilai deviasi baku kedua kelas penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa penyebaran data postes kelas eksperimen lebih luas dari pada 

penyebaran data postes kelas kontrol.   

2). Perbedaan Rerata Skor Postes 

Dari hasil uji normalitas dan homogenitas data skor postes kelas eksperimen dan 

kelas kontrol, diperoleh bahwa data skor tersebut berdistribusi normal namun tidak 

homogen.Dengan  demikian,  uji perbedaan rerata yang akan digunakan adalah uji-t 

untuk dua sampel bebas dengan menggunakan dasar equal variance not assumed 

(diasumsikan  kedua varians tidak sama).   

Berikut ini adalah histogram rerata skor postes kedua kelas penelitian yang dibuat 

dengan bantuan program Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Diagram 2 di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan rerata di antara 

kedua kelas penelitian. Tetapi signifikan tidaknya perbedaan itu perlu diuji lebih jauh 

dengan menggunakan uji-t untuk dua sampel bebas dengan menggunakan dasar equal 

variance not assumed (diasumsikan kedua varians tidak sama). Hipotesis yang akan 

diuji adalah adalah kedua rerata skor postes adalah sama atau tidak ada perbedaan. 
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Kriteria pengujian adalah hipotesis diterima apabila nilai P atau level signifikan data 

pengamatan lebih besar dari 0,05. Uji-t ini dilakukan dengan taraf signifikansi adalah 

0,05. Output Minitab untuk uji-t ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 5 

Uji-t Skor Postes Kemampuan Pemecahan Masalah 

Two-sample T for Skor Postes KBKs Kelas Eksperimen vs Skor Postes Kelas Kontrol 

           N      Mean     StDev   SE Mean 

Skor Pos  36     21.49      6.27       1.0 

Skor Pos  36     13.47      4.64      0.77 

Difference = mu Skor Postes KBKs Kelas Eksp. - mu Skor Postes KBKs Kelas Kontrol 

Estimate for difference:  8.01 

95% CI for difference: (5.42, 10.61) 

T-Test of difference=0 (vs not =): T-Value=6.16 P-Value = 0.000 DF = 64 

Dari Tabel 5 diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000 kurang dari 0,05, 

sehingga hipotesis ditolak. Dengan kata lain, kedua rerata skor postes adalah tidak sama 

(ada perbedaan yang signifikan). Jadi, pada akhir penelitian ini kemampuan 

Kemampuan Pemecahan Masalahsiswa dalam matematika antara kelas eksperimen dan 

kelas kotrol adalah tidak sama.     

 

2. Hasil Skala Sikap Siswa 

 Pemberian skala sikap pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap 

siswa terhadap pembelajaran matematika, pembelajaran open-ended, dan soal 

pemecahan masalah matematik yang diberikan.Skala sikap ini diberikan kepada siswa 

kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran tersebut.Sebaran skor 

sikap siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan open-ended disajikan pada Tabel 

6, dan hasil perhitungannya disajikan pada Lampiran E. 

Tabel 6. Distribusi Skor Sikap Siswa terhadap Pembelajaran  

dengan Pendekatan Open-ended 

 

Aspek Indikator 
Nomor 

Pernyataan 

Skor 

Sikap 

Netral 

Skor 

Sikap 

Siswa 

Sikap siswa terhadap 

pembelajaran 

Menunjukkan sikap positif 

terhadap pelajaran 
1,2 1,75 2,53 
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matematika matematika 

 

Menunjukkan kesungguhan 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika 

3,4,5 

Sikap siswa terhadap 

pembelajaran dengan 

pendekatan open-

ended 

Menunjukkan sikap positif 

terhadap pembelajaran 

dengan pendekatan open-

ended 

 

7,8,9,10,11,12,13

14,15,16,17 
1,75 2,25 

Peran guru dalam 

pembelajaran 
6,18 

Sikap siswa terhadap 

soal pemecahan 

masalah matematik 

Menunjukkan apresiasi  

terhadap soal-soal 

pemecahan masalah 

matematik 

19,20,21 1,83 2,20 

 

3. Hasil Observasi 

Secara umum pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan open-ended 

berjalan dengan baik.Siswa pada awal pembelajaran membaca LKS, membuat catatan 

tentang permasalahan yang diajukan dalam LKS kemudian mereka mendiskusikan 

dengan teman sekelompoknya, dan akhirnya menuliskan jawaban atas permasalahan 

sebagai hasil diskusi. Pada akhir pembelajaran seorang wakil dari kelompok 

mempresentasikan hasil pekerjaan mereka dan kelompok lain menanggapi.  Pada 

kegiatan ini biasanya terjadi diskusi kelas yang dibimbing oleh guru.Aktivitas siswa dan 

guru selama pembelajaran diamati oleh dua orang pengamat dengan menggunakan 

lembar observasi. 

Pada penelitian ini, peneliti langsung bertindak sebagai pelaksana pembelajaran 

dengan pendekatan open-ended. Hal-hal yang dapat peneliti amati selama proses 

pembelajaran diuraikan berikut ini. 

Pembelajaran dengan pendekatan open-ended merupakan pendekatan belajar 

yang baru bagi siswa maupun guru di SDN 034Tarai Bangun.Oleh karena itu pada 

pertemuan pertama siswa masih kelihatan bingung.  Beberapa siswa bahkan 

mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga proses belum bisa berjalan 

secara optimal. Untuk mengatasi hal ini peneliti merancang pertemuan pertama sebagai 

tahap latihan/ujicoba pendekatan open-ended.Penerapan pembelajaran open-ended baru 

dimulai pada pertemuan kedua.Pada pertemuan-pertemuan berikutnya siswa terlihat 

antusias mengikuti pembelajaran.Mereka juga mulai terbiasa melakukan diskusi baik 

secara kelompok maupun diskusi kelas.Bahkan siswa yang pada mulanya masih malu-
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malu mengemukakan pendapatnya, berangsur-angsur berani mengemukakan pendapat 

dalam diskusi. 

Waktu 2  45 menit pada pertemuan awal ternyata kurang. Hal ini terjadi 

dikarenakan siswa masih dalam tahap penyesuaian sehingga banyak waktu terbuang. 

Tetapi setelah siswa memahami langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan 

open-ended, proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan waktu yang dialokasikan 

mencukupi.  

Penerapan pembelajaran open-ended membuat siswa mengalami perubahan 

dalam proses pembelajaran. Selama ini pembelajaran matematika selalu dimulai dengan 

penjelasan guru. Siswa memperhatikan dengan seksama dan mencatat, sesekali siswa 

bertanya  dan guru menjawab, kemudian siswa mengerjakan latihan. Pada akhir 

pembelajaran siswa diberi Pekerjaan Rumah (PR) dalam bentuk soal-soal rutin.Dengan 

pendekatan open-ended, terjadi peningkatan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Hal 

ini dikarenakan dalam proses pembelajaran open-ended siswa mengerjakan LKS dengan 

cara mendiskusikannya dengan teman sekelompok, dan kemudian mempresentasikan 

hasilnya. Kegiatan diskusi kelompok atau diskusi kelas ini dapat menciptakan suasana 

baru bagi siswa, sehingga proses pembelajaran lebih kondusif. 

Pembahasan Penelitian 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikatakan bahwa secara umum siswa yang 

pembelajarannya dengan pendekatan open-ended  menunjukkan hasil yang lebih baik 

dalam kemampuan pemecahan masalah matematik bila dibandingkan dengan siswa 

yang belajar secara konvensional.  Hal ini dimungkinkan karena pembelajaran telah 

berubah dari paradigma pembelajaran yang berpusat pada guru kepada pembelajaran 

yang menekankan pada keaktifan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

Temuan ini sesuai dengan pendapat Hashimoto (dalam Silver, 1997) yang mengatakan 

bahwa  pembelajaran open-ended memberikan keleluasaan bagi siswa untuk 

mengemukakan jawaban. Dengan cara demikian, siswa memiliki kesempatan untuk 

memperoleh pengetahuan atau pengalaman menemukan, mengenali, dan memecahkan 

masalah dengan beberapa teknik.  Selain itu dengan penggunaan berbagai macam 

persoalan terbuka, pendekatan ini dapat meningkatkan kapasitas matematika siswa yang 

lebih fleksibel yang berkenaan dengan kemampuan kreatif siswa. Dalam merumuskan 

masalah, secara umum siswa kurang memperhatikan syarat-syarat soal. Sebagian besar 

siswa pada saat menyelesaikan soal pemecahan masalah langsung menjawab tanpa 

terlebih dahulu menuliskan apa yang diketahui, dan apa yang ditanyakan.  Namun pada 

langkah kedua dan ketiga yakni merencanakan strategi penyelesaian dan menerapkan 

strategi yang dipilih, secara umum siswa memiliki kemampuan yang baik. Pada langkah 

keempat, hanya sebagian kecil siswa yang melakukan pengujian terhadap proses dan 

jawaban yang dihasilkan. Hal ini yang bisa jadi merupakan penyebab skor tes 

kemampuan pemecahan masalah matematik siswa masih rendah. 

Pendekatan belajar ini dapat memberi sumbangan dalam mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah matematik siswa bila dibandingkan dengan 
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pembelajaran konvensional. Hal ini dapat diketahui dari  jawaban siswa yang 

menyatakan bahwa cara belajar yang diberikan dan membuat mereka berpikir kritis dan 

kreatif. Dengan demikian, pembelajaran ini dapat mendukung fungsi matematik 

menurut Turmudi (2001: 17) sebagai wahana pembentukan kemampuan berpikir kritis, 

logis, sistematis  dan kreatif. 

Kebebasan yang diberikan kepada siswa untuk memilih cara penyelesaian 

masalah terbuka menurut cara mereka sendiri, telah mampu memicu pemikiran kreatif 

mereka. Suasana pembelajaran yang demikian telah mampu membuat siswa belajar 

menghargai perbedaan. Dalam diskusi kelas, perbedaan pendapat  itu dibahas, dan pada 

akhirnya diperoleh kesepakatan apakah yang berbeda itu benar atau salah. Bila benar, 

maka setiap kelompok harus menerima kebenaran itu dan bila salah maka harus 

diperbaiki. 

 

D. Penutup 

 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1). Kemampuan 

pemecahan masalah matematik siswa yang belajar dengan pendekatan open-ended lebih 

baik daripada  siswa yang belajar secara konvensional. Kelemahan yang paling banyak 

ditemui pada siswa dalam pemecahan masalah matematik adalah dari keempat aspek 

yang diamati (merumuskan masalah, merencanakan strategi penyelesaian, menerapkan 

strategi penyelesaian dan  menguji kebenaran jawaban) adalah pada aspek merumuskan 

masalah dan menguji kebenaran jawaban. Sedangkan dalam aspek merencanakan 

strategi penyelesaian dan menerapkannya secara umum sudah baik. 2). Sikap siswa 

terhadap pembelajaran matematika, terhadap pembelajaran dengan pendekatan open-

ended, dan terhadap soal-soal pemecahan masalah yang diberikan adalah positif. Selama 

proses pembelajaran siswa terlihat antusias dalam mengerjakan soal-soal pemecahan 

masalah yang diberikan baik dalam diskusi kelompok maupun dalam diskusi kelas. 

Dilihat dari kesimpulan maka rekomendasi dari penelitian ini adalah : 1). Kepada guru 

matematika: pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika dapat dijadikan 

sebagai suatu alternatif pembelajaran. Meskipun  pada penelitian ini diterapkan pada 

siswa-siswa kelas unggulan, namun tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan pada 

siswa kelas biasa. 2). Melihat kelemahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal yang 

mengukur kemampuan pemecahan masalah matematik dan kemampuan berpikir kreatif, 

penulis menyarankan agar guru membiasakan siswa dengan soal-soal semacam itu 

dalam pembelajaran. 3). Dalam pembelajaran konvensioanl yang masih banyak 

digunakan, tugas-tugas seperti pada pembelajaran dengan pendekatan open-ended, pada 

dasarnya dapat diberikan. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kepemimpinankepala 
sekolah, iklim sekolah, implementasi Total Quality Management(TQM), kinerja kepala 

sekolah dalam pengembangan manajemen mutu di Sekolah Unggulan dan Non 

Unggulan di Provinsi Riau-Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan kualitaif dan kuantitaif.Populasi dalam penelitian 

ini adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan (15) dan Non Unggulan (15) di 

Provinsi Riau.Hasil Penelitian menunjukkan  pada SMA Unggulan, hanya satu 

indikator kepemimpinan kepala sekolah yang kurang 75% yaitu Penilaian 

PelaksanaanTugas Bawahan. Sedangkan pada SMA Non Unggulan, ada enam 

indikator kepemimpinan kepala sekolah yang kurang 75%. Pada SMA Unggulan, ada 

empat indikator iklim sekolah dalam pengembangan manajemen mutu yang lebih besar 

dari 75%. Sedangkan pada SMA Non Unggulan, semua indikator iklim sekolah dalam 

pengembangan manajemen mutu kurang dari 75%.Pada SMA Unggulan, ada satu 

indikator implementasi TQM dalam pengembangan manajemen mutu yang lebih besar 

dari 75%. Sedangkan pada SMA Non Unggulan, semua indikator implementasi TQM 

dalam pengembangan manajemen mutu kurang dari 75%.Pada SMA Unggulan, semua 

indikator kinerja kepala sekolah dalam pengembangan manajemen mutu lebih dari 

75%. Sedangkan SMA Non Unggulan, ada satu indikator kinerja kepala sekolah dalam 

pengembangan manajemen mutu yang lebih besar dari 75%. 

Kata kunci: Manajemen, sekolah, TQM, unggulan, non unggulan 

 
Abstract 
This research aimed to find out the comparison of head teacher’s leadership, school 

climate, Total Quality Management (TQM), and head teachers’ work performance in 

quality management development at Excellent and Non-Excellent Senior High Schools 

in Riau province, Indonesia. Descriptive method was employed in this research with 

both qualitative and quantitative approaches. The population of the research was 15 

Excellent Senior High Schools (SMA) and 15 Non-Excellent Senior High Schools within 

the province and all of these schools were taken as the sample. The research findings 

provided the evidence that one indicator of  head teachers’ leadership at Excellent 

Senior High Schools was less than 75 per cent, i.e. the assessment of subordinates’ 

work implementation, while at Non-Excellent Senior High Schools, it was found that 

there were six indicators of head teachers’ leadership that were less than 75 per cent. 

The findings also showed that there were four indicators of school climate in quality 
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management development that were greater than 75 per cent at Excellent Senior High 

Schools, while at Non-Excellent Senior High Schools all indicators of school climate 

were less than 75 per cent. The findings also indicated that there was one indicator of 

TQM implementation in quality management development that was greater than 75 per 

cent, while at Non-Excellent Senior High Schools, it was discovered that all indicators 

of TQM implementation in quality management development were less than 75 per cent. 

Furthermore, at Excellent Senior High Schools, it was proven that all indicators of 

head teachers’ performance in quality management development were greater than 75 

per cent, while at Non-Excellent Senior High Schools it was discovered that there was 

one indicator of head teachers’ performance in quality management development that 

was greater than 75 per cent.  

 

Key words: Management, School, TQM, Excellent, Non-Excellent 

 
PENDAHULUAN 

 

Perkembangan dan perubahan yang terjadidalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara tidak terlepas dari pengaruh-perubahan global. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sertaseni dan budaya.  Hal inimengisyaratkan bahwa 

persaingan antar bangsa di dunia semakin kompetitif dan bangsa yang tidakdapat 

bersaing akan terus tertinggal. 

Pembangunan manusia (human development) yang saat ini selalu didengungkan 

merupakan suatu gagasan yang tidak hanya mengacu kepada salah satu aspek saja akan 

tetapi harus membangun keseluruhan aspek sumber daya yang dimiliki oleh manusia. 

Jika hanya salah satu aspek saja yang menjadi fokus perhatian maka hal tersebut akan 

menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Membahas mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang 

peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan 

proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya 

proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan 

swasta telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha 

pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan 

perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan 

dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. 

Tetapi pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

Beberapa faktor yang menjadi kendala pendidikan di Indonesia (Provinsi Riau), 

yaitu: a) jumlah guru yang sesuai kualifikasi masih kurang b) kualitas guru yang masih 

perlu ditingkatkan c) sebaran penempatan yang belum merata, d) proses pembelajaran 

yang belum baik, e) Fasilitas pendidikan dan dukungan pembiayaan yang terbatas, serta 

d) kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat dan siswa masih rendah 

(Pemerintah Provinsi Riau, 2004).  

Sekolah merupakan salah satu sarana untuk membangun masyarakat.Sekolah 

juga dapat dikatakan sebagai agen perubahan masyarakat bahkan dunia.Manusia 

Indonesia yang diharapkan saat ini adalah manusia yang mampu mengembangkan 
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keseluruh potensi yang dimilikinya.Gambaran manusia yang seutuhnya tersebut telah 

dirumuskan di dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendi-

dikan Nasional Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berlandaskan tujuan tersebut diharapkan pendidikan akan mampu menciptakan 

manusia yang mampu menghadapi tantangan dan perubahan secara global dan 

meresponnya secara positif. Perubahan yang terjadi di berbagai aspek merupakan 

kondisi yang menuntut masyarakat harus memiliki keunggulan dan daya saing, 

berkepribadian tangguh dan positif, cerdas, kerja keras, sehat dan tidak mudah putus 

asa. 

 Standar Nasional Pendidikan yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003, 

harus menjadi acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan 

pendidikan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait 

dengan penyelenggaraan pendidikan.  Acuan dasar tersebut merupakan standard 

nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan 

satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan 

pendidikan yang bermutu. 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

system pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sebagaimana diketahui standard tersebut meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar 

Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian 

Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas membantu Menteri 

dalam mengembangkan,  memantau, dan mengendalikan standard nasional pendidikan. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor  129a/u/2004  tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, yang 

dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan adalah tolok 

ukur kinerja pelayanan pendidikan  yang diselenggarakan Daerah. Hal itu juga sesuai 

dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, dimana kewenangan 

penyelenggaraan pendidikan, pemuda, dan keolahragaan diserahkan kepada pemerintah 

daerah. 

 Banyak faktor yang menentukan keberhasilan proses dan  peningkatan kualitas 

hasil pendidikan peserta anak didik. Faktor-faktor itu diantaranya kurikulum, guru dan 

penyelenggaraan pendidikan, pesertadidik, pemerintah, masyarakat, orang tua dan 

segala sarana dan prasarana  yang diperlukan dalam proses pendidikan sekolah. Agar 

dapat mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan serta mutu pendidikan diperlukan 

adanya patokan tertentu sebagai acuan yang spesifikteknis yang dapat dijadikan 

pedoman untuk merencanakan,  melaksanakan dan mengevaluasi program-program 

peningkatan mutu yang akan dan yang telah dilaksanakan. Tolak ukur ini hendaknya 

terdiskripsi secara eksplisit agar guru beserta penyelenggara pendidikan dapat 

mempedomaninya dalam penyelenggaraan  pendidikan di sekolah, terutamadalam 
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proses pembelajaran. Patokan, acuan atau tolak ukur yang harus dipedomani tersebut 

adalah sebagai standard pelayanan minimal. Pelayanan dapat diartikan sesuatu yang 

diberikan kepada seseorang/sekelompok orang untuk membantu pencapaian tujuan. 

 Pelayanan dengan segala fasilitas pendukungnya diberikanoleh guru beserta 

penyelenggara pendidikan lainnya sejogya mengacu kepada kebutuhan peserta didik 

yaitu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.  Pelayanan yang bermutu 

akan memberikan dampak positif pada hasil belajar peserta didik.  Bila anak senang 

belajar,  potensi yang dimilikinya akan berkembang dengan sempurna, secara integral 

perkembangan peserta didik akan lebih optimal, yang meliputi intelektual, emosional, 

kreatifitas, sosialsertasikap yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. 

Untuk itu dalam upaya mewujudkan pendidikan bermutu, maka dipandang perlu 

untuk melakukan penelitian tentang perbandingan model pengembangan manajemen 

mutu di Sekolah Unggulan Dan Non Unggulan di Indonesia Provinsi Riau. Penelitian 

ini diharapkan bisa memberikan gambaran konkrit tentang bagaimana model 

pengembangan manajemen mutu yang sesuai dengan pendidikan masyarakat pesisir 

Riau. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbandingan kepemimpinankepala sekolah dalam pengembangan 

manajemen mutu di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau?  

2. Bagaimana perbandingan iklim sekolah dalam pengembangan manajemen mutu di 

Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau?  

3. Bagaimana perbandingan implementasi TQM dalam pengembangan manajemen 

mutu di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau? 

4. Bagaimana perbandingan kinerja kepala sekolah dalam pengembangan manajemen 

mutu di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbandingan kepemimpinankepala sekolah dalam 

pengembangan manajemen mutu di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di 

Provinsi Riau. 

2. Untuk mengetahui perbandingan iklim sekolah dalam pengembangan manajemen 

mutu di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau?  

3. Untuk mengetahui perbandingan implementasi TQM dalam pengembangan 

manajemen mutu di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau?  

4. Untuk mengetahui perbandingan kinerja kepala sekolah dalam pengembangan 

manajemen mutu di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau?  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Prestasi Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang berproses dan termasuk unsur yang sangat 

fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan (A.Kasfi, 

2010). Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan 

perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas 
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tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, ketrampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain (Zaky 

Play, 2011). Proses belajar merupakan proses yang sangat kompleks namun unik. 

Keunikan – keunikan tersebut biasanya disebabkan karena hasil belajar hanya terjadi 

pada individu yang belajar, tidak pada orang lain, dan setiap individu menampilkan 

perilaku belajar yang berbeda.Perbedaan penampilan ini disebabkan karena setiap 

individu mempunyai dasar karakteristik individu yang sangat khas seperti minat, 

intelegensi, bakat dan lain sebagainya. 

Berdasarkan proses belajar, maka akan terlihatlah prestasi belajar. Dari sisi 

siswa, prestasi belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat sebelum belajar.Tingkat perkembangan mental tersebut 

terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.Sedangkan dari sisi 

guru, prestasi belajar merupakan saat terselesikannya bahan pelajaran (Indra Munawar, 

2009).Jadi Prestasi belajar adalah Hasil yang dicapai melalui suatu aktivitas belajar 

yang dapat diketahui perubahannya dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan 

nilai sikap melalui ujian. 

 

 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 

Menurut Indra Munawar (2009), Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi  belajar itu 

dapat dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

 

1. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri siswa. Faktor ini dapat dibagi dalam 

beberapa bagian yaitu : 

 

a) Faktor biologis (jasmaniah) 

Keadaan jasmani yang perlu diperhatikan, pertama kondisi fisik yang normal atau 

tidak memiliki cacat sejak dalam kandungan sampai sesudah lahir.Kondisi fisik normal 

ini terutama harus meliputi keadaan otak, panca indera, anggota tubuh.Kedua, kondisi 

kesehatan fisik. Kondisi fisik yang sehat dan segar sangat mempengaruhi keberhasilan 

belajar. Di dalam menjaga kesehatan fisik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

antara lain makan dan minum yang teratur, olahraga serta cukup tidur. 

b) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang mempengaruhi keberhasilan belajar ini meliputi segala hal 

yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang.Kondisi mental yang dapat menunjang 

keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil.Faktor psikologis ini 

meliputi hal-hal berikut.Pertama, intelegensi.Intelegensi atau tingkat kecerdasan dasar 

seseorang memang berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar seseorang.Kedua, 

kemauan.Kemauan dapat dikatakan faktor utama penentu keberhasilan belajar 

seseorang.Ketiga, bakat.Bakat ini bukan menentukan mampu atau tidaknya seseorang 

dalam suatu bidang, melainkan lebih banyak menentukan tinggi rendahnya kemampuan 

seseorang dalam suatu bidang. 

 

2. Faktor Eksternal 
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3.  

Faktor ekternal adalah faktor dari luar diri siswa. Faktor ini dapat dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu : 

 

a)  Faktor lingkungan keluarga 

 

Faktor lingkungan rumah atau keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama 

pula dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Suasana lingkungan rumah 

yang cukup tenang, adanya perhatian orangtua terhadap perkembangan proses belajar 

dan pendidikan anak-anaknya maka akan mempengaruhi keberhasilan belajarnya. 

 

b) Faktor lingkungan sekolah 

 

Lingkungan sekolah sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. 

Hal yang paling mempengaruhi keberhasilan belajar para siswa disekolah mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

pelajaran, waktu sekolah, tata tertib atau disiplin yang ditegakkan secara konsekuen dan 

konsisten. 

 

c) Faktor lingkungan masyarakat 

Seorang siswa hendaknya dapat memilih lingkungan masyarakat yang dapat menunjang 

keberhasilan belajar.Masyarakt merupkan faktor ekstern yang juga berpengaruh 

terhadap belajar siswa karena keberadannya dalam masyarakat.Lingkungan yang dapat 

menunjang keberhasilan belajar diantaranya adalah, lembaga-lembaga pendidikan 

nonformal, seperti kursus bahasa asing, bimbingan tes, pengajian remaja dan lain-

lain.Dengan meperhatikan faktor-faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar seseorang dan dapat mencegah siswa dari penyebab-penyebab terhambatnya 

pembelajaran. 

 

 Kerangka Berfikir Teoritis 

Banyak faktor yang dapat menciptakan mutu atau kualitas pelayanaan produk 

pendidikan. Dalam berbagai penelitian tentang kualitas pelayanan pendidikan seluruh 

sivitas akademika termasuk pimpinan mempengaruhi kualita pelayanan pendidikan. 

Interaksi dan karakteristik perilaku tersebut akan berdampak pula pada kondisi iklim 

organisasi. Dengan demikian seorang pemimpin harus memahami dan memiliki 

pendekatan yang tepat untuk menghadapi berbagai situasi organisasi. 

Pimpinan organisasi sekolah atau dalam hal ini kepala sekolah, harus memiliki 

kemampuan untuk menjalankan tugas manajerialnya. Oleh karena itu, seorang kepala 

sekolah harus memiliki gaya kepemimpinan yang ideal, kompetensi dan komitmen yang 

kuat sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam memimpin sebuah organisasi dalam 

mencapai mutu yang baik. 

Dalam mengimplementasikan TQM di sekolah, kepala sekolah memegang 

peranan penting dalam upaya mendorong setiap anggota atau personil sekolah untuk 

ikut berperan dan berkontribusi dalam perbaikan kualitas. Melalui gaya atau 
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perilakunya diharapkan kepala sekolah dapat secara efektif melaksanakan TQM 

(Tjiptono Fandy,1996). 

TQM dalam sebuah organisasi berarti mengadakan perubahan mendasar dalam 

organisasi, yang meliputi perubahan kultural dan perubahan substantif dalam 

manajemen.Sekolah bermutu akan terwujud dengan baik jika seorang kepala sekolah 

dan para personil sekolah memiliki kompetensi yang diwujudkan melalui kinerja yang 

baik. Seluruh sumber daya yang dimiliki oleh seseorang baik berupa motivasi, konsep 

diri, kemampuan atau skill dan karakteristik atau kepribadiansemuanya itu merupakan 

kapasitas diri atau modal dasar yang mendukung terwujudnya keberhasilan dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya. 

Pemimpin harus mampu menciptakan sebuah lembaga publik yang mampu 

melayani pelanggan dalam hal ini masyarakat sekolah. Manajemen mutu merupakan 

suatu upaya yang dapat dilakukan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan.Melalui 

kemampuan manajerialnya dan unjuk kerja dalam melayani para pelanggan diharapkan 

kepala sekolah dapat menimbulkan kepuasan bagi para pelanggan yaitu siswa, orang tua 

siswa dan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka sekolah yang bermutu adalah sekolah yang 

memiliki kepemimpinan yang tepat dengan melaksanakan keseluruhan unsur 

determinan terhadap kualitas yang diharapkan.Sekolah bermutu juga dapat dilihat 

sejauh mana iklim Sekolah memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya sekolah 

bermutu.Kemudian sejauh mana kepala sekolah mampu mendorong para personil 

sekolah untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya Total Quality 

Manajeman di sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau. 

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu 

pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil(Mulyasa,2003):Pertama, strategi 

pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifatinput oriented.Strategi yang demikian 

lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, 

seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana 

pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis 

lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu 

sebagai mana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh 

teorieducation production functiontidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan 

(sekolah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. 

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifatmacro- oriented,diatur 

oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat.Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di 

tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat 

mikro (sekolah).Atau dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan 

pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi 

pusat. 

Diskusi tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwapembangunan 

pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga 

harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal 

yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi tidak menjadi jaminan dapat 

secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan.Disamping itu, mengingat sekolah 

sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi 
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anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan 

yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam 

melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan, 

hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, 

diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan 

kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya.  

Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan mutu 

tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional 

untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut. Pemikiran 

ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu 

pendidikan di masa mendatang sekolah harus berbasis mutu sebagai institusi paling 

depan dalam kegiatan pendidikan. 

Mutu merupakan derajat keunggulan sebuah pelayanan jasa pendidikan.Suatu 

pelayanan jasa bersaing dengan pelayanan jasa lainnya memiliki tingkat keunggulan 

relatif, produk atau pelayanan jasa yang lebih unggul adalah produk atau pelayanan jasa 

yang bermutu.Mutu adalah sesuatu kesempatan untuk menempatkan pada posisi 

kompetitif.Bagi produsen atau penyedia jasa, kesempatan untuk berkompetisi 

merupakan hal sangat berharga, karenanya munculnya kompetitor baru baginya 

merupakan sebuah wahana untuk meningkatkan mutu produk atau layanan jasa.Mutu 

pada dasarnya merupakan penyesuaian manfaat atau kegunaan.Artinya harapan sesuai 

dengan kepuasan pemakai. 

Adapun standar yang menjadi acuan mutu pendidikan dasar dan menengah 

adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Bab II tentang Lingkup, fungsi dan 

tujuan pasal 2, yaitu: Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi: (a) Standar isi; (b) 

Standar proses; (c) Standar kompetensi lulusan; (d) Standar pendidik dan tenaga 

kependidikan; (e) Standar sarana dan prasarana; (f) Standar pengelolaan; (g) Standar 

pembiayaan;dan (h) Standar penilaian pendidikan. 

Kepemimpinan memiliki peran yang sangat strategis dalam melakukan 

pelayanan terhadap pendidikan.Kemampuan seorang pemimpin dan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap kinerja sebuah 

lembaga.Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas (initiating structure) dan 

bawahan(consideration)merupakan suatu proses dimana seorang pemimpin tidak hanya 

memperhatikan faktor-faktor kebutuhan pemenuhan tugas dan target yang telah 

ditentukan tetapi juga memperhatikan faktor moral dan manusiawi dari para 

anggotanya. Hal ini sejalan dengan gaya kepemimpinan transformasional yang 

merupakan proses di mana seorang pemimpin menaikkan moral dan memotivasi 

bawahan ke tingkat yang lebih tinggi. (Baron, et al.,1998). 

Iklim sekolah (school Climate) menekankan pada rasa menyenangkan dari 

suasana sekolah, bukan saja dari kondisi fisik tetapi keseluruhaft aspek internal 

organisasi.Sebagaimana pendapat Luthans, Sweeney dan McFarlin (2002).bahwa iklim 

organisasi adalah suatu set dari sifat-sifat yang dapat diukur dari suatu lingkungan 

organisasi yang didasarkan pada konsepsi secara! kolektif dari orang-orang yang hidup 

dan bekerja dari lingkungan organisasi tersebut.  
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Pendapat lain menyebutkan bahwa kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya lingkungan (Castetter, William, A.,1981).berpendapat 

bahwa secara umum terdapat tiga sumber utama yang mempengaruhi efektif tidaknya 

kinerja seseorang yaitu: faktor individu, faktor organisasi dan faktor lingkungan yang 

didalamnya termasuk iklim organisasi. Untuk mencapai peningkatan kualitas sekolah 

secara berkelanjutan, diperlukan faktor pendukung yang berpengaruh- baik secara 

langsung atau tidak langsung.Dengan demikian Iklim sekolah merupakan salah satu ciri 

dari sekolah efektif. Artinya dengan adanya kondisi iklim sekolah yang kondusif akan 

memberikan dampak positif bagi siswa untuk belajar. Berarti secara langsung iklim 

sekolah dapat memberikan dampak pada kualitas pembelajaran di sekolah. 

Sekolah bermutu akan terwujud jika kepala sekolah mampu menerapkan TQM 

di sekolah yang bersangkutan. Implementasi TQM membutuhkan transformasi kultural 

yang hanya dapat dimulai dari pimpinan puncak. Keberhasilan menerapkan TQM 

merupakan prestasi bagi kepala sekolah.Dengan demikian kinerja kepala sekolah dapat 

dinilai dari sejauh mana kepala sekolah mampu mengimplementasikan TQM di sekolah 

yang dipimpinnya. 

Berdasarkan konsep tentang berbagai variabel penelitian tersebut dibentuklah 

sebuah kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan keterkaitan antara berbagai 

variabel yang akan menjadi fokus penelitian. Adapun kerangka pemikiran dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitaif dan kuantitaif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan dan Non Unggulan di provinsi Riau. 

Sedangkan Sampel digunakan Teknik random sampling Proposional di  provinsi Riau.  

 

 Operasionalisasi Variabel  

Setiap variabel penelitian memiliki beberapa dimensi yang merupakan penjelasan atas 

variabel tersebut, yang ditentukan atas dasar konsep teoritik, hasil penelitian 

sebelumnya serta pemikiran-pemikiran dari para peneliti.Adapun definisi operasional 

masing-masing variabel sebagai berikut. 

 

1. Kepemimpinan (X1) 

Kepemimpinan dalam penelitian ini adalah pola tindakan atau perilaku kepala 

sekolah dalam mempengaruhi aktivitas para anggotanya untuk mencapai tujuan. 

Kepemimpinan Kepada sekolah diukur berdasarkan persepsi guru, siswa, komite 

sekolah dan orang tua siswa terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

mengembangkan manajemen  mutu sekolahnya dan kualitas lulusannya. 

2. Iklim Sekolah (X2) 

Iklim sekolah dalam penelitian ini adalahkondisi lingkungan internal sekolah dalam 

menunjang manajemen  mutu sekolah. Iklim sekolah diukur berdasarkan persepsi 

guru, siswa, komite sekolah dan orang tua siswa terhadap Iklim sekolah yang dapat 

menunjang manajemen  mutu sekolah dan kualitas lulusannya. 
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3. Implementasi TQM (X3) 

Implementasi TQM dalam penelitian ini adalah tingkat pelaksanaan yang 

komprehensif dalam mengelola organisasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan meraih kemajuan dalam setiap aktivitas organisasi. Implementasi 

TQM diukur berdasarkan persepsi guru, siswa, komite sekolah dan orang tua siswa 

terhadap Implementasi TQM yang dapat menunjang manajemen  mutu sekolah dan 

kualitas lulusannya. 

4. Kinerja Kepala Sekolah (X4) 

Kinerja kepala sekolah dalam penelitian ini adalah pencapaian atau prestasi kerja 

yang berkenaan dengan tugas dan fungsi kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah 

diukur berdasarkan persepsi guru, siswa, komite sekolah dan orang tua siswa 

terhadap kinerja kepala sekolah yang dapat menunjang manajemen  mutu sekolah 

dan kualitas lulusannya. 

5. Sekolah Bermutu (X5) 

Sekolah yang bermutu dalam penelitian ini adalah tingkat: kualitas sekolah dalam 

melakukan proses pelayanan terhadap siswa, orang tua siswa atau masyarakat 

sebagai pelanggan dan tingkat kualitas output sekolah. Sekolah Bermutu diukur 

berdasarkan persepsi guru, siswa, komite sekolah dan orang tua siswa terhadap 

Sekolah Bermutu yang dapat menunjang manajemen  mutu sekolah dan kualitas 

lulusannya. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Kepemimpinan Sekolah di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau 

 

Perbandingan kepemimpinankepala sekolah dalam pengembangan manajemen mutu di 

Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau. 

 

Tabel 4.1.: Perbandingan KepemimpinanKepala Sekolah dalam Pengembangan 

Manajemen Mutu 
No Indikator SMA 

Unggulan 

SMA Non 

Unggulan 

1 Pencapaian Visidan Tujuan 85% 75% 

2 Penilaian PelaksanaanTugas Bawahan 72,5% 75% 

3 PenetapkanStandar TugasBawahan 80% 68,75% 

4 PengawasanTugas Bawahan 77,5% 66,25% 

5 PelibatanBawahan dalamPengambilan Keputusan 85% 75% 

6 Pengambilan Keputusan 

MemberikanKepecayaanKepadaBawahan 

78,75% 63,75% 

7 MemperhatikanKesejahteraanBawahan 80% 70% 

8 MembangunKerjasama Tim 82,5% 82,5% 

9 MemperlakukanKeadilanTerhadapPara Personil 80% 73,75% 

10 MemberiKesempatanuntukMemperbaikiKesalahan 

ParaPersonil 

82,5% 70% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 

 

Interpretasi: 
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SMA Unggulan:  

Hanya satu indikator kepemimpinan kepala sekolah yang kurang 75% yaitu Penilaian 

PelaksanaanTugas Bawahan. 

SMA Non Unggulan:  

Ada enam indikator kepemimpinan kepala sekolah yang kurang 75% yaitu: 1) 

PenetapkanStandar TugasBawahan; 2) PengawasanTugas Bawahan; 3) Pengambilan 

Keputusan Memberikan Kepecayaan Kepada Bawahan; 4) Memperhatikan 

Kesejahteraan Bawahan; 5) Memperlakukan KeadilanTerhadapPara Personil; dan 6) 

Memberi Kesempatan untuk Memperbaiki Kesalahan ParaPersonil. 

 

IklimSekolah di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau 

 

Perbandingan iklim sekolah dalam pengembangan manajemen mutu di Sekolah 

Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau-Indonesia 

 

Tabel 4.12. Perbandingan Iklim Sekolah dalam Pengembangan Manajemen Mutu 
No Indikator SMA 

Unggulan 

SMA Non 

Unggulan 

1 Ketersediaan Standar Disiplin bagi Kepala Sekolah, Guru, 

Siswa dan Karyawan lainnya 

78,75% 70% 

2 Peringatan bagi Para Pelanggar Aturanan Disiplin 58,75% 60% 

3 Kondisi Kelas Mendukung,Aman danNyamanuntuk 

ProsesPembelajaran 

86,25% 58,75% 

4 Kondisi Prasarana yang Memadai untuk ProsesPembelajaran 75% 60% 

5 Penghargan Terhadap Guru dan Siswa yang Berprestasi 81,25% 67,5% 

6 Sekolah Memberikan Insentif yang Adil dan Sesuai dengan 

Kapasitas Para Pegawai 

68,75% 63,75% 

7 Memiliki Visi yang Merupakan Harapan Orang Tua 71,25% 61,25% 

8 Mengembangkan dan Menyalurkan Bakat dan Minat Siswa 

yang Berprestasi 

67,50% 70% 

9 MenciptakanSuasanaHarmonisdengan Memberi Rasa Aman 

Terhadap warga sekolah 

65% 66,25% 

10 MenciptakanSuasanaHarmonisdenganPersonilSekolah dengan 

Sikap Kekeluargaan 

67,50% 61,25% 

11 Bersikap Terbuka dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan 

Fungsi 

56,25% 60% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 

 

Interpretasi: 

SMA Unggulan: Ada empat indikator iklim sekolah dalam pengembangan manajemen 

mutu yang lebih besar dari 75% yaitu; 1) Ketersediaan Standar Disiplin bagi Kepala 

Sekolah, Guru, Siswa dan Karyawan lainnya; 2)Kondisi Kelas Mendukung,Aman 

danNyamanuntuk ProsesPembelajaran; 3)Kondisi Prasarana yang Memadai untuk 

ProsesPembelajaran; dan 4)Penghargan Terhadap Guru dan Siswa yang Berprestasi 

SMA Non Unggulan: Semua indikator iklim sekolah dalam pengembangan manajemen 

mutu kurang dari 75%. 

 

Implementasi  TQM di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di di Provinsi Riau 
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Perbandingan implementasi TQM dalam pengembangan manajemen mutu di 

Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau  

 

Tabel 4.24.: Perbandingan implementasi TQM dalam pengembangan manajemen mutu 

 
No Indikator SMA 

Unggulan 

SMA Non 

Unggulan 

1 Berorientasi pada pelanggan dalam Perencanaan Mutu Sekolah 52,50% 48,75% 

2 Berorientasi pada pelanggan dalam Penyusunan Program  

Sekolah 

83,75% 72,5% 

3 Perencanaan Mutu Sekolah Dijabarkan dalam Kegiatan 70% 65% 

4 Sekolah Membentuk Dan Memperdayakan Tim Perencanaan 

Mutu 

71,25% 61,25% 

5 PengendalianMutu Sekolah Mencatat Kelemahan Layanan Dan 

Motivasi Tim 

66,25% 60% 

6 PengendalianMutu Sekolah Melakukan Perbaikan Berdasarkan 

Kelemahan yang Terjadi 

67,5% 56,25% 

7 PengendalianMutu Sekolah Mencari Dan Menemuan Kekuatan, 

Kelemahan Dan Hal-Hal Baru 

61,25% 55% 

8 Pengendalianmutu sekolah membandingkan proses dan rencana 58,75% 53,75% 

9 Sekolah mengembangkan kesadaran dan komitmen terhadap 

mutu 

66,25% 57,5% 

10 Sekolah mengembangkan kemampuan personil 68,75% 70% 

11 Sekolah mengoptimalisasikan SDM dan penggunaan sarana dan 

prasarana 

 

67,5% 63,75% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 

 

Interpretasi: 

SMA Unggulan: Ada satu indikator implementasi TQM dalam pengembangan 

manajemen mutu yang lebih besar dari 75% yaitu Berorientasi pada pelanggan dalam 

Penyusunan Program  Sekolah. SMA Non Unggulan:Semua indikator implementasi 

TQM dalam pengembangan manajemen mutu kurang dari 75%. 

 

Kinerja Kepala Sekolah di Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau. 

Perbandingan kinerja kepala sekolah dalam  pengembangan  manajemen mutu di 

Sekolah Unggulan dan Non Unggulan di Provinsi Riau. 
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 Tabel 4.36.: Perbandingan Kinerja Kepala Sekolah dalam Pengembangan Manajemen 

Mutu 
No Indikator SMA 

Unggulan 

SMA Non 

Unggulan 

1 Aspek Kepribadian Kepala Sekolah 81,25% 72,5% 

2 Kemampuan manajerialKepala Sekolah 83,75% 76,25% 

3 Perilaku entrepreneurKepala Sekolah 80% 73,75% 

4 Loyalitas Kepala Sekolah terhadap organisasi 78,75% 73,75% 

5 Keterikatan psikologisKepala Sekolah dalam menunjang 

manajemen  mutu 

78,75% 72,5% 

6 Keterlibatan tugasKepala Sekolah dalam menunjang manajemen  

mutu 

75% 68,75% 

7 Dorongan Kepala Sekolahdalam menunjang manajemen  mutu 80% 73,75% 

8 HarapanKepala Sekolah dalam menunjang manajemen  mutu 83,75% 70% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2013 

 

Interpretasi: 

 

SMA Unggulan:  

Semua indikator kinerja kepala sekolah dalam pengembangan manajemen mutu lebih 

dari 75%. 

 

SMA Non Unggulan:  

 

Ada satu indikator kinerja kepala sekolah dalam pengembangan manajemen mutu yang 

lebih besar dari 75% yaituKemampuan manajerialKepala Sekolah 

 

KESIMPULAN  

 

a. Pada SMA Unggulan, hanya satu indikator kepemimpinan kepala sekolah yang 

kurang 75% yaitu Penilaian PelaksanaanTugas Bawahan. Sedangkan pada SMA 

Non Unggulan, ada enam indikator kepemimpinan kepala sekolah yang kurang 

75% yaitu: 1) PenetapkanStandar TugasBawahan; 2) PengawasanTugas Bawahan; 

3) Pengambilan Keputusan MemberikanKepecayaanKepadaBawahan; 4) 

MemperhatikanKesejahteraanBawahan; 5) MemperlakukanKeadilanTerhadapPara 

Personil; dan 6) MemberiKesempatanuntukMemperbaikiKesalahan ParaPersonil. 

b. Pada SMA Unggulan, ada empat indikator iklim sekolah dalam pengembangan 

manajemen mutu yang lebih besar dari 75% yaitu; 1) Ketersediaan Standar Disiplin 

bagi Kepala Sekolah, Guru, Siswa dan Karyawan lainnya; 2) Kondisi Kelas 

Mendukung,Aman danNyamanuntuk ProsesPembelajaran; 3) Kondisi Prasarana 

yang Memadai untuk ProsesPembelajaran; dan 4) Penghargan Terhadap Guru dan 

Siswa yang Berprestasi. Sedangkan pada SMA Non Unggulan, semua indikator 

iklim sekolah dalam pengembangan manajemen mutu kurang dari 75%. 

c. Pada SMA Unggulan, ada satu indikator implementasi TQM dalam pengembangan 

manajemen mutu yang lebih besar dari 75% yaitu Berorientasi pada pelanggan 

dalam Penyusunan Program  Sekolah. Sedangkan pada SMA Non Unggulan, semua 
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indikator implementasi TQM dalam pengembangan manajemen mutu kurang dari 

75%. 

d. Pada SMA Unggulan, semua indikator kinerja kepala sekolah dalam pengembangan 

manajemen mutu lebih dari 75%. Sedangkan SMA Non Unggulan, ada satu 

indikator kinerja kepala sekolah dalam pengembangan manajemen mutu yang lebih 

besar dari 75% yaituKemampuan manajerialKepala Sekolah 
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PENERAPAN PEMBELAJARAN INKUIRI MODEL ALBERTANTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIS MAHASISWA PADA MATA KULIAH KALKULUS 1 
 

 (IMPLEMENTATION OFINQUIRY LEARNING OF ALBERTA'S MODEL TO 
ENHANCE OF STUDENTS' MATHEMATICAL PROBLEM 

SOLVINGABILITYATCALCULUSI) 

 

Kartini1, Titi Solfitri2 

Pendidikan Matematika FKIP Universitas Riau, Pekanbaru 
Email: tin_baa@yahoo.com 

Abstract 

This study aims to enhance of students' mathematical problem solving ability at 

Calculus I through application of inquiry learning of alberta's model. This research is 

classroom action research. Subjects were students at Calculus I, amounting to 40 

people. Analysis of the data used is the t-test to the data enhancement (N-gain) the 

ability of mathematical problem solving. The results of this study showed that the 

average increase (N-gain) the ability of students' mathematical problem solving in the 

first cycle is 0.43 (medium category) and the second cycle is 0.45 (medium category). 

These results indicate that the application of inquiry learning of alberta's model can 

enhance of students' mathematical problem solving ability at Calculus I. 

 

Key words:  Mathematical problem solving ability, inquiry learning of alberta's model, 

classroom action research, Calculus I. 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu selalu dihadapi dengan masalah. Menurut 

Krulik dan Rudnik (dalam Dindyal, 2005), masalah adalah suatu situasi yang 

memerlukan pemecahan tetapi seseorang tidak mengetahui alat atau alur yang jelas 

untuk memperoleh pemecahannya. Sejalan dengan itu, Sternberg dan Been-Zeev (1996) 

menyatakan, masalah muncul ketika pemecah masalah mempunyai tujuan tetapi tidak 

mengetahui bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Dari kedua pendapat tersebut 

diperoleh pengertian bahwa masalah adalah suatu situasi yang harus dipecahkan 

seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan tetapi cara untuk 

menyelesaikan tidak jelas. 

Menurut Sternberg dan Been-Zeev (1996), suatu masalah disebut masalah 

matematika jika prosedur matematika seperti prosedur aritmatika dan aljabar 

dibutuhkan untuk memecahkannya.  Suatu masalah disebut masalah matematika 

bilamana pemecahan masalah tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan metode 

atau prosedur matematika.  

mailto:tin_baa@yahoo.com
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Sternberg dan Ben-Zeev (1996) menyatakan, pemecahan masalah adalah suatu 

proses kognitif yang membuka peluang pemecah masalah untuk bergerak dari suatu 

keadaan yang tidak diketahui bagaimana pemecahannya ke suatu keadaan tetapi tidak 

mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Sejalan dengan itu, Sumarmo (2000) 

menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan 

yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sementara itu Montague 

(dalam Alhadad, 2010) mengatakan bahwa pemecahan masalah matematis adalah suatu 

aktivitas kognitif yang kompleks yang disertai sejumlah proses dan strategi. 

Dari beberapa pendapat tersebut, pemecahan masalah matematis merupakan suatu 

aktivitas kognitif yang kompleks, sebagai proses untuk mengatasi suatu masalah yang 

ditemui dan untuk menyelesaikannya diperlukan sejumlah strategi. Melatih mahasiswa 

dengan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika bukan hanya sekedar 

mengharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan soal atau masalah yang diberikan, 

namun diharapkan kebiasaaan dalam melakukan proses pemecahan masalah 

membuatnya mampu menjalani hidup yang penuh dengan permasalahan. 

Polya (1985) menyatakan bahwa untuk memecahkan suatu masalah terdapat 

empat langkah yang dapat dilakukan yaitu:(a) memahami masalah: mengidentifikasi apa 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal serta memperhatikan syarat-syarat soal, dan 

membuat representasi dari masalah (b) merencanakan strategi penyelesaian: menyusun 

model matematika, membuat hipotesis sementara, merencanakan strategi penyelesaian 

masalah dan prosedur pemecahan (c) melakukan prosedur pemecahan atau 

menyelesaikan model dan (d) mengecek kembali: memeriksa kembali langkah-langkah 

yang dilakukan dan hasil yang diperoleh serta menuliskan jawaban akhir sesuai dengan 

permintaan soal. 

Pemecahan masalah merupakan tujuan dari pembelajaran matematika mulai dari 

sekolah dasar. Hal ini dinyatakan dalam Standar Isi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Oleh karena itu kemampuan pemecahan masalah merupakan salah 

satu kemampuan yang perlu dan penting dikuasai oleh mahasiswa calon guru 

matematika.  

Pentingnya pemecahan masalah juga ditegaskan dalam NCTM (2000) bahwa 

pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam pembelajaran matematika, 

sehingga hal tersebut tidak boleh dilepaskan dari pembelajaran matematika. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Ruseffendi (2006) yang mengemukakan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah amatlah penting dalam matematika, bukan saja bagi mereka yang di 

kemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan juga bagi 

mereka yang akan menerapkannya dalam bidang studi lain dan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Namun, kenyataan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis 

mahasiswa masih lemah. Hal ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan peneliti 

sebagai dosen mata kuliah Kalkulus I. Mahasiswa kesulitan mengerjakan soal yang 

sedikit berbeda dengan soal yang telah diberikan di kelas.  

Untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis diperlukan 

pendekatan pembelajaran yang tepat karena dengan pembelajaran konvensional selama 

ini kurang dapat meningkatkan kemampuan tersebut. Salah satu alternatif  pendekatan 
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pembelajaran yang memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis mahasiswa adalah pembelajaran inkuiri model Alberta.  

Pembelajaran inkuiri model Alberta adalah pembelajaran yang berbasis inkuiri 

yakni pembelajaran yang melibatkan mahasiswa secara aktif menyelidiki, menemukan, 

dan menyelesaikan masalah. Pembelajaran inkuiri model Alberta (IMA) terdiri dari 

beberapa tahap menurut Donham (dalam Alberta Learning, 2004) yaitu planning, 

retrieving, processing, creating, sharing, dan evaluating.  

Dalam pembelajaran IMA, setiap awal kegiatan pembelajaran diawali dengan 

sajian masalah yang menantang yang berfungsi sebagai stimulus awal untuk mendorong 

mahasiswa berpikir atau melakukan aktivitas mental sehingga akan menjadi titik awal 

terjadinya proses belajar. Menurut teori Gestalt (dalam Sanjaya, 2008), permasalahan 

tersebut akan menuntut mahasiswa menggunakan pengetahuan yang sudah ada 

sebelumnya dalam memahami masalah tersebut sehingga mahasiswa akan mendapatkan 

insight (pemahaman) yang sangat berguna untuk menghadapi masalah-masalah dalam 

situasi yang lain. Pemberian masalah yang menantang tersebut juga sesuai dengan teori 

perkembangan mental Piaget. Ketika mahasiswa dihadapkan dengan masalah yang 

menantang maka akan dapat memicu terjadinya konflik kognitif atau 

ketidakseimbangan (disequilibrium). Sehingga mahasiswa akan melakukan proses 

mencari keseimbangan dengan cara menghubungkan informasi yang baru dan 

mencocokkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya sehingga terjadi 

proses asimilasi. Proses akomodasi terjadi pada saat mahasiswa mendapatkan informasi 

yang baru dan informasi itu belum ada sebelumnya.  

Setelah diberikan masalah, mahasiswa dituntut harus terlibat aktif memahami 

masalah dengan cara menyatakan atau merepresentasikan masalah tersebut dengan 

caranya sendiri-sendiri, mengajukan pertanyaan,  merencanakan penyelesaian masalah, 

membuat model matematis dan menyelesaikannya dengan berbagai cara yang mungkin. 

Kemudian mahasiswa membandingkan dan mengevaluasi jawabannya dengan jawaban 

temannya. Untuk dapat menyelesaikan masalah mahasiswa harus mengeksplorasi ide-

ide matematis, mengumpulkan informasi dan memilih informasi mana yang sesuai 

dengan masalah tersebut.  Dengan demikian, mahasiswa terlatih melakukan kebiasaan-

kebiasaan matematis seperti di atas.  

Kebiasaan matematis tersebut akan sangat memungkinkan bagi mahasiswa 

untuk menyatakan ide-idenya dalam berbagai cara yang mungkin dan melakukan 

pemecahan masalah dengan menggunakan hubungan yang logis dari apa yang 

diketahui. Melalui aktivitas-aktivitas yang dialami mahasiswa dalam setiap tahap 

pembelajaran inkuiri model Alberta, akan memungkinkan muncul dan berkembangnya 

kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa khususnya dalam mata kuliah 

Kalkulus I. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah penerapan pembelajaran inkuiri model Alberta dapat memperbaiki proses 

pembelajaran dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa 

pada mata kuliah Kalkulus I? 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah (a) Memperbaiki proses pembelajaran dan 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa pada mata kuliah 

Kalkulus I melalui penerapan pembelajaran inkuiri model Alberta. 
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B. METODE PENELITIAN 

 

1. Subjek Penelitian 

Subjek  dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP Universitas Riau yang mengikuti perkuliahan Kalkulus I pada 

semester ganjil Tahun 2012/2013 sebanyak 40 orang.  

 

2. Disain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dalam dua 

siklus.Model siklus penelitian tindakan kelas pada penelitian ini berpandu pada 

(Arikunto,  2009)  yaitu ada empat tahap diantaranya: perencanaan awal, pelaksanaan, 

pengamatan, dan refleksi. Sebelum memulai tahap tersebut peneliti mulai dengan 

refleksi awal yakni mengkaji hal-hal yang menjadi penyebab belum optimalnya 

pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis dalam matakuliah Kalkulus I. 

Setelah ditetapkan faktor penyebab munculnya masalah, maka solusi yang akan 

dilakukan adalah menerapkan pembelajaran inkuiri model Alberta. Sehubungan dengan 

hal ini maka pada tahap perencanaan akan disusun perangkat perkuliahan yang 

menunjang penerapan pembelajaran inkuiri model Alberta diantaranya adalah Silabus, 

Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM). SAP dan LKM 

dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran 

pembelajaran inkuiri model Alberta. 

 Setelah semua perencanaan disiapkan maka selanjutnya diterapkan dalam 

kegiatan perkuliahan. Selama kegiatan perkuliahan berlangsung, pelaksanaan 

pembelajaran akan diamati oleh tim peneliti. Hal-hal yang menjadi objek pengamatan 

adalah proses pembelajaran yang akan dimuat dalam lembar pengamatan. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari pengamatan, kemudian didiskusikan dengan tim peneliti 

setelah setiap kegiatan perkuliahan selesai. Refleksi ini bertujuan untuk melakukan 

perbaikan-perbaikan proses pembelajaran yang dipandang belum tepat untuk tindakan 

berikutnya. 

 

2.3 Instrumen Penelitian 

 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan dua jenis instrumen yaitu tes 

dan non tes. Instrumen dalam bentuk tes terdiri dari tes untuk mengukur kemampuan 

pemecahan masalah matematis. Instrumen dalam bentuk non tes terdiri dari lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa. 

 

2.4 Teknik Analisis Data 

 

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif adalah data hasil tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Sedangkan 

data kualitatif adalah  hasil observasi, dan catatan lapangan. 
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 Data yang akan dianalisis untuk membuat kesimpulan penelitian adalah data 

peningkatan atau gain ternormalisasi (N-gain) kemampuan  pemecahan masalah 

matematis. Menurut (Meltzer, 2002) gain ternormalisasi (N-gain) ini diperkenalkan 

oleh Hake dan secara sederhana merupakan gain absolut dibagi dengan gain maksimum 

yang mungkin (ideal).  

Dalam penelitian ini skor pretest adalah skor dasar kemampuan pemecahan 

masalah mahasiswa sebelum pelaksanaan tindakan dan skor posttest adalah skor 

kemampuan pemecahan masalahmahasiswa yang diperoleh setelah dilakukan tindakan 

pada siklus I dan siklus II. 

Hasil perhitungan rata-rata N-gain kemampuan pemecahan masalah mahasiswa, 

kemudian diinterpretasi dengan menggunakan klasifikasi dari Hake (dalam 

Meltzer,2002) berikut. 

 

Tabel 1 Klasifikasi N-gain menurut Hake 

 

Nilai N-gain (g) Klasifikasi 

g > 0,7 Tinggi 

0,3 <g  0,7 Sedang 

g  0,3 Rendah 

 

 Sejalan dengan tujuan penelitian yakni memperbaiki proses pembelajaran, maka 

selain analisis data tentang kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa, juga 

akan dideskripsikan tentang gambaran proses pembelajaran yang berlangsung. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Aktivitas Dosen dan Mahasiswa Selama Pelaksanaan Tindakan pada Siklus I 

 Pada kegiatan awal, aktivitas dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan 

perencanaan. Pada kegiatan inti, aktivitas mahasiswa pada awal pertemuan terlihat 

masih bingung. Setelah LKM diberikan, pada tahap planning, masing-masing 

mahasiswa mulai membaca masalah yang diberikan, beberapa diantara mereka sudah 

mulai menulis  sesuai dengan pemahaman masing-masing, tetapi  banyak yang kelihatan 

gelisah dan tidak paham mengisi LKM .  Dosen membantu mahasiswa yang kesulitan 

memahami masalah yang ada di LKM dengan cara memberikan pertanyaan yang dapat 

mengarahkan mahasiswa untuk memahami masalah tersebut. Bantuan yang diberikan 

dosen tidak sama untuk setiap kelompok, tergantung kesulitan yang dihadapi oleh 

kelompok tersebut. 

 Pada tahap retrieving, mahasiswa sudah mulai mengisi LKM sesuai dengan 

perintah/pertanyaan yang ada di LKM. Sebagian besar mahasiswa pada tahap ini, 

kelihatan gelisah karena materi dalam LKM belum dijelaskan oleh dosen secara 

langsung tapi mahasiswa yang harus membaca dan memahami sendiri-sendiri. Namun, 

hanya sedikit yang mau bertanya. Dosen mendekati kelompok-kelompok yang mulai 

agak gelisah karena mereka belum paham dan dosen membantu. Dosen menegaskan 

agar mereka harus bertanya jika ada yang tidak dipahami, bertanyalah terlebih dahulu 
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dengan teman sekelompok. Jika tidak ada yang bisa menjelaskan, maka boleh bertanya 

pada dosen. Beberapa kelompok, ada yang melewati pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

LKM, mereka tidak sabar untuk mengerjakan/menyelesaikan masalah yang seharusnya 

diselesaikan pada tahap processing. Pada saat menyelesaikan permasalahan itu mereka 

belum mengerti padahal penjelasan itu sudah ada pada tahap retrieving. Hal ini karena 

mereka tidak membaca dan memahami betul konsep-konsep yang ada tetapi hanya 

mengerjakan/mengisi titik-titik saja. Pada pertemuan berikutnya dosen berusaha untuk 

memperhatikan dengan seksama pekerjaan mahasiswa pada tahap ini agar tidak ada 

yang melewati pertanyaan yang diberikan. 

 Hampir setiap pertemuan pada siklus I, tahap processing dan creating agak 

terlambat dilakukan karena banyak waktu yang digunakan pada tahap retrieving. 

Sehingga waktunya diperpanjang sekitar 15-30 menit agar tahap sharing dan evaluating 

bisa dilakukan. Pada tahap processing, masing-masing kelompok berdiskusi untuk 

memperoleh penyelesaian dari masalah yang diberikan di awal. Ada beberapa kelompok 

yang masih kesulitan dalam menyelesaikannya, tapi ada juga  beberapa kelompok yang 

sudah memahami masalah tersebut diawal sehingga tidak terlalu sulit 

menyelesaikannya. Dosen berusaha untuk membantu kelompok yang masih kesulitan. 

Pada tahap Creating, masing-masing kelompok menyiapkan hasil kelompoknya untuk 

dipresentasikan di depan kelas. Kerjasama kelompok pada tahap ini cukup bagus, 

masing-masing kelompok ingin menampilkan hasil terbaik dari kelompok mereka. 

Namun, kreativitas masing-masing kelompok hanya terlihat pada kreasi di kertas karton 

yang ditempelkan di papan tulis, belum pada kreativitas matematis untuk mendapatkan 

solusi yang berbeda atau dengan cara yang berbeda. 

 Pada tahap sharing dan evaluating, masing-masing kelompok menampilkan 

hasil dari kelompoknya dengan cara menempelkan karton yang sudah ditulis di papan 

tulis secara berurutan dari kelompok 1 sampai 10. Kelompok yang ditunjuk untuk 

menyajikan atau presentasi adalah kelompok yang jelas tulisannya dan hasilnya bagus. 

Setiap pertemuan, ada 2 sampai 3 kelompok yang tampil untuk presentasi tergantung 

dari jumlah masalah yang diberikan dalam LKM. Masing-masing kelompok yang 

presentasi menjelaskan masalah yang ditunjukkan oleh dosen. Kelompok yang lain 

menanggapi.  

 Pada kegiatan penutup, dosen membimbing mahasiswa untuk membuat 

kesimpulan. Pada kegiatan ini, diawal pertemuan belum sesuai dengan perencanaan 

karena keterbatasan waktu, dosen tak sempat untuk memberikan tugas rumah. 

Kemudian dosen selalu memperbaikinya pada pertemuan berikutnya. 

Berdasarkan uraian mengenai aktivitas dosen dan mahasiswa pada siklus I, dapat 

dilihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas dosen dan mahasiswa pada setiap 

pertemuannya. 

 

2. Aktivitas Dosen dan Mahasiswa selama pelaksanaan tindakan pada Siklus II 

 

 Pada siklus II, dosen berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 

ada pada siklus II berdasarkan refleksi pada siklus I. Pada kegiatan awal, tidak ada 

masalah. Pada kegiatan inti, dosen berusaha memaksimalkan penggunaan waktu di 

tahap retrieving, yaitu dengan cara meminta mahasiswa mempelajari materi yang akan 
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dipelajari di rumah terlebih dahulu. Namun, masih tetap juga kekurangan waktu. Untuk 

mengatasi hal itu,  dosen membagikan LKM untuk pertemuan berikutnya supaya bisa 

dipelajari di rumah terlebih dahulu. Hasilnya, memang bisa terlaksana dengan baik 

setiap tahap-tahap pembelajaran IMA.  

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 

aktivitas dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran selama siklus II daripada 

siklus I. 

 

 

3. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

 Gambaran  umum  mengenai rata-rata Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Mahasiswa (KPPM) sebelum dan setelah tindakan serta N-gain disajikan 

dalam Tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Mahasiswa sebelum dan 

setelah tindakan (Siklus I dan Siklus II) serta N-gain 

 

Statistik 
Skor 

Dasar 

Siklus I Siklus II 

Post-test N-gain Post-test N-gain 

Rata-rata 13,33 50,25 0,43 57,00 0,45 

Maksimum 84,44 100,00 1,00 86,67 0,79 

Minimum 0 6,00 -0,15 10,00 -1,14 

Standar Deviasi 23,47 26,96 0,29 21,17 0,35 

Skor Ideal 100 100 1 100 1 

 

 Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata KPPM mahasiswa setelah mendapat 

pembelajaran IMA  yaitu 50,25 pada siklus I dan 57,00 pada siklus II jauh lebih baik 

daripada sebelum mendapat pembelajaran IMA yaitu 13,33. Walaupun rata-rata KPPM 

mahasiswa setelah tindakan lebih baik daripada sebelum tindakan, namun rata-ratanya 

masih rendah. Rata-rata peningkatan  (N-gain ) KPPM mahasiswa berturut-turut sebesar  

0,43 dan 0,45 pada siklus I dan siklus II. N-gain KPPM mahasiswa pada siklus I dan 

siklus II berada dalam kategori sedang 

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 diperoleh bahwa terdapat peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah matematis mahasiswa setelah penerapan pembelajaran inkuiri model 

Alberta. Hal ini terlihat pada perolehan  rata-rata N-gain kemampuan pemecahan masalah 

matematis mahasiswa pada Siklus I dan Siklus II sudah berada dalam kategori sedang. 

Hasil ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan pada siklus I dan siklus II telah 

berdampak pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa. 

Selain itu, berdasarkan analisis aktivitas dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran 

yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga mengalami perbaikan dari sebelum tindakan. 

Sejalan dengan (Suyanto, 1997) bahwa apabila keadaan setelah tindakan lebih baik 

daripada sebelum tindakan maka dapat dikatakan tindakan berhasil. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran inkuiri model Alberta dapat 

memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
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matematis mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus I. Hasil yang diperoleh ini sejalan 

dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa pembelajaran inkuiri model Alberta 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif matematis siswa SMA 

(Kartini, 2011). Salah satu indikator kemampuan berpikir kritis matematis adalah 

mampu memecahkan masalah. 

Meningkatnya kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa melalui 

pembelajaran IMA karena melalui pembelajaran IMA, mahasiswa dihadapi pada suatu 

masalah yang harus diselesaikan melalui tahap-tahap pembelajaran IMA. Mahasiswa 

dituntut harus terlibat aktif memahami masalah dengan cara menyatakan masalah sesuai 

dengan pemahamannya, mengumpulkan informasi dan menyelesaikan masalah dengan 

berbagai cara yang mungkin. 

Dari kegiatan ini mahasiswa terlatih untuk mengkomunikasikan gagasannya 

dengan cara merepresentasikan masalah dengan gambar, simbol, ataupun kata-kata. 

Selain itu, untuk menyelesaikan masalah, mahasiswa harus mengeksplorasi ide-ide 

matematisnya. Kebiasaan mengeksplorasi ide-ide matematis tersebut akan sangat 

memungkinkan bagi mahasiswa untuk menyatakan ide-idenya dalam berbagai cara yang 

mungkin dan melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan hubungan yang 

logis dari apa yang diketahui. Dengan kata lain, kebiasaan mengeksplorasi ide-ide akan 

dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Melalui aktivitas-

aktivitas yang dialami mahasiswa dalam setiap tahap pembelajaran inkuiri model 

Alberta, akan memungkinkan muncul dan berkembangnyakemampuan pemecahan 

masalahmatematis mahasiswa khususnya dalam mata kuliah Kalkulus I. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran inkuiri model Alberta dapat memperbaiki proses pembelajaran dan 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis mahasiswa pada mata kuliah 

Kalkulus I. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan beberapa saran berikut: (a) 

Pembelajaran inkuiri model Alberta dapat digunakan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis; (b) Dalam 

membuat LKM, dosen perlu mengetahuikesulitan-kesulitan yang sering dihadapi 

mahasiswa terhadap materi-materi  tertentu agar dosen dapat mengantisipasi atau 

menyiapkan bantuan yang akan diberikan kepada mahasiswa, sehingga waktu yang 

digunakan dapat lebih efektif dan efisien. 
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Abstract 

The aim of this research was to determine the needs of development e-content based the 

Problem Base Learning (PBL) in Basic Electronics Course ofphysics Education Study 

Program. Subjects in this research were experts PBL and e-content, lecturers of 

Physics education, students physics education consisting of 2 experts, 3 lecturers and 

35 students.While the object of research is the requirements of development e-content 

based PBL in Basic Electronics course ofPhysics Education Study Program. In 

collecting data using questionnaires and data analysis using descriptive analysis.The 

findings show that the necessary development of e-contentbased PBL in Basic 

Electronics Course ofPhysics Education Study Program. This is evidenced through the 

feedback of students, lecturers, and experts from the questionnaire beginning with the 

high category. 

 

Key words: E-content, Problem Base Learning, needs analysis 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keperluan pembangunan e-kandungan 

berbasis Problem Base Learning (PBL) dalam kursus Elektronika Dasar di Program 

Studi Pendidikan Fizik. Subjek dalam kajian ini ialah pakar PBL dan e-kandungan, 

pensyarahpendidikan Fizik dan pelajar Pendidikan Fizik,yang terdiri dari 2 pakar, 3 

pensyarah, dan 35pelajar. Sedangkan objek kajiannya adalah keperluan pembangunan 

e-kandungan berbasis PBL dalam kursus Elektronika Dasar di Program Studi 

Pendidikan Sains Fizik. Teknik pengumpulan data menggunakan soal selidik dan teknik 

analisa datanya menggunakan analisis deskriptif. Dapatan kajian diperoleh bahwa 

diperlukan pembangunan e-kandungan berbasis PBL dalam kursus Elektronika Dasar 

di Program Studi Pendidikan Fizik. Hal ini dibuktikan melaluimaklum balas pelajar, 

pensyarah, dan pakar dari soal selidik awal dengan kategori tinggi. 

 

Kata Kunci: E-kandungan, problem base learning, analisis keperluan 
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PENGENALAN 

 

Teknologi komunikasi dan maklumat terus berkembang dari semasa ke 

semasa.Perkembangan ini disedari atau tidak disedari telah memasuki dunia pengajaran 

dan pembelajaran.Pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi maklumat dan 

komunikasi dikenal sebagai pengajaran dan pembelajaran berbantukan 

komputer.Pengajaran dan pembelajaran menggunakan komputer didefinisikan oleh 

Criswell (1989) sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran 

dengan melibatkan pelajar secara aktif serta membolehkan pelajar memperolehi 

maklum balas daripada sistem dalam pendidikan. 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan dimasa hadapan adalah 

pendidikan yang dapat mengembangkan potensi pelajar agar boleh menghadapi dan 

memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi(Trianto 2010). Masa ini, pengelola 

jabatan pendidikan semakin menyadari perlu dan pentingnya pendekatan pembelajaran 

yang berpusat pada pelajar (learner centered), kerana teacher centered sudah dianggap 

tradisional dan perlu diubah suai (Ching dan Gallo. 2000).  

Peratuturan Negara no. 32 (2013) tentang standar proses pendidikan 

mengamanahkan standar proses dalam pembelajaran untuk dilaksanakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menarik minat pelajar untuk berpartisipasi aktif, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

pelajar.Kaedah tersebut sudah tentu menjadi tuntutan mulai dari pendidikan dasar 

sehingga pengajian tinggi sebagaimana juga bagi program studi pendidikan fizik. 

Adapun pendekatan yang dikembangkan untuk standar proses dalam pendidikan saat ini 

adalah menerapkan pendekatan scientific. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

mengintegrasikan pendekatan saintifik berdasarkan Permendikbud no.65 adalah 

menerapkan Problem Base Learning (PBL)(Permendikbud 2013). 

Problem Based Learning menyiapkan pelajar berfikir kritis dan analitis, serta 

untuk menemukan dan menggunakan pelbagai sumber-sumber pembelajaran yang tepat 

(Mason dan Rennie 2010). Di Malaysia, berdasarkan hasil kajian Norazah & Tamil 

(2013) penggunaan (PBL) dalam pembelajaran dan pengajaran, seperti dalam 

pendidikan kejuruteraan boleh mengembangkan kompetensi lulusan yang inovatif.PBL 

di era teknologi dapat diimplementasikan dengan menggunakan pembelajaran atas 

talian (internet), sehingga pelaksanaannya akan semakin mudah, murah, dan berdaya 

guna apabila tepat sasaran. Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) berasaskan web adalah 

konsep yang mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam sistem 

pendidikan yang membolehkan pengguna mengakses maklumat ke arah 

mempertingkatkan pengetahuan dan prestasi (Norazah&Ngau Chai Hong 2009). 

Dengan perkembangan internet di era globalisasi, e-learningtelah mengalami 

pertumbuhan yang cepat. Laman-laman belajar online sangat menarik perhatian orang 

ramai (Su-Chao Chang & Feng-Cheng Tung 2008).Penggunaan pembelajaran 

berasaskan Web dalam pembelajaran terpadu dianggap perlu sebagai kaedah belajar 

inovatif(Papachristos, 2011). 

Program e-learning yang berkesan bermula dengan perancangan yang terfokus 

pada keperluan bahan pelajaran dan keperluan pelajar. Teknologi yang tepat hanya 
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boleh dipilih ketika elemen-elemen ini difahami secara terperinci. Kenyataannya, 

kejayaan program e-learning berkaitan dengan usaha yang konsisten dan bersepadu 

dengan pelbagai pihak seperti:pelajar.universiti. fasilitator danadministrator. Lebih 

penting lagi bahawa di dalam menguruskan suatu akademik perlu merealisasikan 

bahawa keperluan dan kejayaan para pelajar melalui e-learning berasaskan web 

merupakan tanggung jawab bersama bagi fihak yang terlibat(Norazah, et. al. 2013). 

Pembelajaran dalamkursus Elektronika Dasar di Program Studi Fizik FKIP 

Universiti Riau setakat ini sudah sampaipada penggunaan ICT, hanya saja masih dalam 

tahapyang rendah. Penggunaan ICT masih terbatas pada penggunaan perkhidmatan 

internet sebagai litar yang boleh dicapai untuk carian bahan perkursusan, menghantar 

tugas melalui e-mel dan lain-lain. Padahal pembangunan e-learning di universiti yang 

ingin wujud di era globalisasi sudah sangat penting.Sebagai akibatnya, maka pencapaian 

dan minat pelajar tingkatan 2 yang mengikuti kursus Elektronika Dasar masih banyak 

yang berada pada taraf rendah dan sederhana. Berdasarkan hasil observasi diketahui 

penyebabnya iaitu lemahnya kemampuan berfikir kritis pelajar, gaya pengajaran dan 

pembelajaran kurang menarik, dan kebosanan pelajar terhadap litar elektronik.  

Kajian ini bertujuan menganalisis keperluan bagi membangunkan satu sistem 

pengurusan pengajaran dan pembelajaran (P&P) menggunakan e-kandungan berasaskan 

masalah dalam kursus Elektronika Dasar yang dapat diakses oleh pelajar dengan talian 

internet agar memudahkan pelajar mendalami bahan pembelajaran.Objektif 

kajiandirumuskan sebagai berikut: 1) menganalisis keperluan pelajar bagi pembangunan 

e-kandungan berbasisPBLdalam kursus Elektronika Dasar dengan topik konsep dan litar 

diod, 2) menganalisis keperluan pensyarah bagi pembangunan e-kandungan 

berbasisPBLdalam kursus Elektronika Dasar dan 3) menganalisis keperluan pakar bagi 

pembangunan e-kandungan berbasisPBLdalam kursus Elektronika Dasar. Sedangkan 

untuk mencapai objektif kajian, maka persoalan kajian yang perlu di jawab iaitu: 1) 

apakah keperluan pelajar terhadap pembangunan e-kandungan berbasis PBL dalam 

kursus Elektronika Dasar dengan dengan topik konsep dan litar diod? 2) apakah 

keperluan pensyarah terhadap pembangunan e-kandungan berbasis PBL dalam kursus 

Elektronika Dasar? dan 3) apakah keperluan pakar terhadap pembangunan e-kandungan 

berbasis PBL dalam kursus Elektronika Dasar?Kepentingan kajian ini iaitu: keperluan 

pembangunan e-kandungan diharapkan boleh meningkatkan pemahaman dan minat 

pelajar dalam kursus Elektronika Dasar, dan memberikan panduan dan memudahkan 

tugas tutor dalam memberikan maklumat melalui internet. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Teknologi ICT berkembang cukup pesat dan mencapai tingkat kelajuan tinggi tapi 

kualiti e-content dan aplikasi inovatif tertinggal di belakang.Masyarakat boleh 

membayar jumlah besar untuk peralatan dan gadget tapi berinvestasi terlalu kecil dalam 

kualitikandungan, sehingga memerlukanupaya yang tinggi untuk peningkatan e-

kandungan (Peter-A-Bruck 2010).Untuk mempertingkatkan kualiti kandungan, di 

Malaysia penggunaan e-pembelajaran telah digalakkan untuk digunakan pada setiap 

pengajian tinggi melalui Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)(Mohamed Amin 

Embi, Mohd Najib Adun, 2010). 
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Sebelum suatu media e-kandungandibina, perancangan strategik perlu dibuat. 

Salah satu langkah dalam perancangan strategik ialah melihat keperluan dengan 

mengenal pasti kekuatan, peluang, ancaman dan kelemahan. Fasa ini melibatkan data 

awal, kajian kepustakaan, rujukan platform, objektif kajian, kandungan e-learning dan 

kajian P&P (Alessi dan Trollip 1991).  

Pengembangan kandungan web adalah proses meneliti, menulis, mengumpulkan, 

mengorganisir, dan mengedit maklumat untuk publikasi pada aplikasi web. Kandungan 

web dapat terdiri dari prosa, grafis, Gambar, rekaman, film atau aset-aset digital 

lain.Kebolehgunaan sebuah e-learning bagi pengajar antaralain boleh menambahkan 

bahan ajar dalam bentuk file, menambah bahan ajar berupa page, mengedit aktiviti, 

menambahkan gambar, menambah file multimedia, dan membuat bahan ajar dalam 

bentul URL, membuat soal quiz, membuat aktivtas penugasan. Sedangkan bagi 

pengguna khasnya untuk pelajar boleh menggunakan sistem pembelajaran LMS bila-

bila masa dan dimana sahaja apabila memenuhi ketentuan yang telah direka bentuk oleh 

administrator atau pengajar (Amiroh 2012). 

Pembangunan e-kandungan untuk keperluan pengajaran dan pembelajaran boleh 

dibina dari pelbagai platform antara lain menggunakan Jomla, Druppal mahupun 

aplikasi moodle. Moodle mengandung kemudahan antara lain, bersifat open source, 

mudah di download, mudal diinstall dan pengguna diberi kuasa mengubah suai sesuai 

keperluan. Pengembang moodle open source diberikan antara lain fasiliti course, 

installation, support, hosting, development, dan consulting sehingga memudahkan bagi 

pengguna(Moodle 2012). 

Moodle pada masa ini merupakan salah satu Learning Management System 

(LMS) yang paling terkenal dalam program e-learning. Program moodle dapat 

download secara cuma-cuma di talian rasminya iaitu http//www.moodle.org. Pelbagai 

keunggulan LMS Moodle iaitu: sederhana dan efisien, mudah dalam instalasinya, 

disupport oleh pelbagai bahasa, tersedianya manajemen situs untuk pengaturan secara 

keseluruhan dan perubahan modul, tersedia manajemen pengguna (user manajemen), 

memiliki manajemen course yang baik (Amiroh 2012). 

Tutor dalam mengajar selalu menuntut pelajar untuk belajar, akan tetapi jarang 

memberi pelajaran bagaimana pelajar untuk belajar. Tutor juga menuntut pelajar untuk 

menyelesaikan masalah, tetapi jarang mengajarkan pelajar bagaimana mereka 

seharusnya menyelesaikan masalah (Arends1997). Pembelajaran atas talian boleh 

menerapkan strategi atau pendekatan pembelajaran yang banyak diterapkan pada masa 

ini yaitu Problem Based Learning (PBL) merupakan metode instruksional yang 

menantang pelajar agar “belajar untuk belajar”, bekerja sama dalam kelompok untuk 

mencari pemecahan masalah bagi masalah yang nyata. Masalah ini digunakan untuk 

mengaitkan rasa keingintahuan serta kemampuan analisispelajar dan inisiatif atas bahan 

pelajaran.PBL Mempersiapkan pelajar untuk berfikir kritis dan analitis, dan untuk 

mencari serta menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai (Amir. 2010). 

Pembangunan e-kandungan bagi tujuan pendidikan perlu mengambil kira aspek-

aspek seperti: antaramuka, saiz dan jenis teks, kesesuaian grafik, imej dan animasi; 

keupayaan untuk navigasi dan interaktiviti serta kemudahan bagi pengguna perlu 

diperhatikan bagi memastikan media yang dibangunkan tidak statik dan tahap 

kebolehgunaan adalah tinggi tanpa ralat teknikal. Pembangunan prototaip media 
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sepatutnya melibatkan lima proses utama iaitu Analisis (Analysis), Reka Bentuk 

(Design), Pembangunan (Development), Implementasi (Implementation) dan Penilaian 

(Evaluate) atau  ADDIE (Norazah &Ngau Chai Hong 2009).  

Model ADDIE adalah satu kaedah pembangunan yang direkabentuk khas secara 

sistematik dan terperinci. Pada fasa analisis, masalah dikenalpasti melalui temubual, 

pemerhatian, penyelidikan dan hal-hal yang dianggap perlu bagi memastikan 

rekabentuk pengajaran yang akan dihasilkan menepati keperluan pengguna. Setelah 

sesuatu masalah dikenalpasti, perlu pula bagi pembangun mencari apakah faktor yang 

menimbulkan masalah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan rekabentuk 

instruksi atau pengajaran yang akan dihasilkan menepati atau memenuhi keperluan 

pengguna yang sebenarnya. Oleh yang demikian, dalam fasa analisis ini juga, beberapa 

analisis terhadap pelbagai aspek dilakukan, di antaranya analisis terhadap persekitaran 

pembelajaran, analisis terhadap pengguna, mengenal pasti matlamat pengajaran dan 

sebagainya. 

Fasaselanjutnya adalah fasa rekabentuk (Design) dilaksanakan selepas proses 

analisis keperluan selesai. Ia menjelaskan tinjauan keseluruhan mengenai rupabentuk, 

struktur, pendekatan pengajaran, teori pembelajaran, jenis media dan teknologi yang 

akan terlibat.Fasa pembangunan (Development), seseorang pembangun menggunakan 

segala pendekatan atau rekabentuk yang telah disetujui dalam fasa rekabentuk. Fasa 

Pelaksanaan (Implementation), perisian yang telah siap dibentuk perlu dipersembahkan 

untuk menguji keberkesanannya serta melihat masalah-masalah yang tidak disedari 

sewaktu fasa rekabentuk dan pembangunan yang mungkin wujud. Biasanya fasa 

pelaksanaan ini dilaksanakan dengan menggunakan sekumpulan pengguna yang 

menepati kriteria yang telah ditetapkan dalam fasa analisis.Fasa Penilaian 

(Evaluation),melibatkan proses mendapatkan maklumbalas daripada pengguna terhadap 

isi kandungan, strategi, grafik, audio, video, antarmuka dan sebagainya yang terdapat di 

dalam perisian. Selain itu, penilaian juga dilakukan kepada setiap tahap model ADDIE, 

iaitu penilaian kepada analisis, rekabentuk, pembangunan dan pelaksanaan(Norazah 

&Ngau Chai Hong 2009; Mohd. Arif 2004). 

Struktur pembelajaran fizik pada Program Studi Pendidikan Fizik Fakulti 

Pendidikan Universiti Riau pada masa sekarang telah menerapkankurikulum 2014 untuk 

sarjana (S1) dengan kursus sebanyak 144 kredit. Salah satu kursus yang mesti diikuti 

pelajar iaitu kursus KPN0210 Elektronika Dasar dengan kredit 2 SKS (Tim Pendidikan 

Fisika 2014). Kandungan kursus KPN0210 mempelajari pelbagai konsep komponen 

elektronika yang banyak mengandung litar elektrik, seperti teori dan litar diod, pada 

umnya pelajar mengalami kesilitan memahami bahan kursus Elektronika Dasar, 

sehingga perlu diberikan strategi yang tepat bagi memudahkan pelajar memahaminya. 

 

METODOLOGI KAJIAN 

 

Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian analisis keperluan bagi pembangunan 

perisian  dalam kursus elektronika dasar ini menggunakan model ADDIE. Pada kajian 

ini baharu menerapkan fasa analisis untuk melihat keperluan pembangunan e-konten 

dalam kursus elektronika dasar, sehingga apabila didapatkan hasil analisis pada tahap 

sederahana tinggi atau tinggi, maka akan dilanjutkan ke fasa selanjutnya yaitu fasa reka 
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bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian (Krusk, K 2005). Pakar, pensyarah 

dan pelajar dilibatkan dalan analisis keperluan, mahupun pada tahap pembangunan bagi 

menentukan kesahan dan kebolehpercayaan perisian e-kandungna yang akandi hasilkan. 

Responden dalam kajian analisis keperluan ini ialah pelajar program studi pendidikan 

fizik tingkatan 2 yang berjumlah 105 pelajar dan sampel diambil dari salah satu 

kumpulan yang berjumlah 35 pelajar. Sedangkan responden dari pensyarah dibidang 

elektronika dasar iaitu 3 orang telah berpengalaman mengajar elektronika dasar lima 

tahun atau lebih dari lima tahun dan pakar 2 orang pakar yaitu pakar e-konten dan PBL. 

Reka bentuk kajian menurut Rajah 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 1. Reka bentuk Kajian  Analisis Keperluan Pembangunan E-Konten Berbasis 

PBL  dalam Kursus Elektronika Dasar(adaptasi Norazah &Ngau Chai Hong 

2009; Auzar  2009). 

Instrumen kajian yang digunakan bagi analisis keperluan adalah soal selidik  

seperti pada Jadual1 berikut: 

 

Aspek 

Responden 

Pelajar Pensyarah Pakar 

Ketersediaan pembelajaran atas 

talian 
   

Reka bentuk informasi: Strategi 

Pembelajaran 
   

Reka bentuk antarmuka: 

Persembahan 
   

Reka bentuk: Interaksi    

- LMS MOODLE

- e-Kandungan 

- Reka Bentuk

- Pedagogi

- Kandungan

- Teknikal

Ujian Pakar

 - Model ID 

 - Teori Pembelajaran 

 - Pemetaan Kurikulum

 - Rujukan Platform LMS

 - PBL

Analisis

Reka Bentuk

Pembangunan 

Implementasi 

Penilaian

 - Pencapaian Pelajar

 - Minat Pelajar

 - Aktiviti Pelajar

 - Kajian P&P

PROTOTAIP
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Analisis data bagi analisis keperluan bagi pembangunan e-konten dilakukan 

secara Analisis Deskriptif menggunakan skor min menurut Jadual 2 (Nunnaly 

1994).Borang soal selidik menggunakan 5 skala pilihan iaitu 1: Sangat Tidak Setuju, 2: 

Tidak Setuju, 3: Tidak Pasti, 4: Setuju, 5: Sangat Setuju. Pengumpulan data analisis 

keperluan pada kursus Elektronika Dasar diperoleh melalui hasil soal selidik bagi 

pelajar, pensyarah dan pakar. 

 

     Jadual 2. Skala kategori interval skor min (Nunnaly 1994). 

 

No Interval  Skor Min Kategori 

1 1.00 – 2.00 Rendah 

2 2,01 – 3.00 Sederhana Rendah 

3 3.01 – 4.00 Sederhana Tinggi 

4 4.01 – 5.00 Tinggi 

 

DAPATAN KAJIAN 

Analisis Keperluan Pelajar 

Hasil maklum balas berdasarkan keperluan pelajar terhadap pembelajaran atas 

talian pada kursus elektronika dasar ditunjukkan pada jadual 3. Jadwal 3 menunjukkan 

nilai skor min bagi ketersediaan pembelajaran atas talian dimana soalan 1, 3, 5, 8, dan 9 

mempunyai tahap persetujuan tinggi dan selebihnya pada tahap persetujuan sederhana 

tinggi. Skor min keseluhan tahap sederhana tinggi. 

 

Jadual 3. Ketersediaan pembelajaran atas talian menurut keperluan pelajar 

 
No. Soalan Skor Min 

1 Bersedia untuk menggunakan pembelajaran secara atas talian bila-bila 

masa 

4.06 

2 Selalu menggunakan kaedah pembelajaran secara atas talian 3.91 

3 Selalu mempelajari cara penggunaan pembelajaran secara atas talian 4.03 

4 Mempunyai kemahiran menggunakan kaedah pembelajaran secara atas 

talian  

3.71 

5 Bersedia untuk mencoba sistem pembelajaran secara atas talian dalam 

proses pembelajaran  

4.09 

6 Bersedia untuk menghadapi tantangan dalam penggunaan pembelajaran 

secara atas talian 

3.89 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

850 
 

7 Tidak menghadapi sebarang halangan untuk menggunakan pembelajaran 

secara atas talian 

3.40 

8 Selalu mencoba untuk mendapatkan bahan pembelajaran secara atas 

talian 

4.03 

9 Sangat senang dengan sistem pembelajaran secara atas talian 4.03 

 Keseluruhan 3.90 

 

Analisis keperluan pelajar, pensyarah dan pakar pada reka bentuk pembelajaran 

 

Hasil analisis keperluan bagi pelajar, pensyarah dan pakar berdasarkan aspek 

rekabentuk strategi pembelajaran, persembahan dan interaksi berturut-turut menurut 

jadual 4, 5, dan 6.  

 

Jadual 4.Reka bentuk informasi: Strategi Pembelajaran 

 
No. Soalan Skor Min 

Pelajar Pensyarah Pakar 

1 Menyediakan aktiviti penyelesaian masalah 

yang menantang pemikiran 

3.74 4.33 4.50 

2 Menyediakan aktiviti pembelajaran yang 

mengaitkan terhadap kehidupan nyata 

4.03 4.33 4.50 

3 Menyediakan aktiviti pembelajaran yang 

bersifat aktif 

4.06 4.67 4.50 

4 Menyediakan aktiviti pembelajaran yang dapat 

membantu dalam pekerjaan dimasa hadapan 

4.17 4.67 4.00 

5 Memberi peluang untuk menilai kemajuan diri 

sendiri  

4.09 3.67 3.50 

6 Menyediakan ruang perbincangan degan teman  3.80 4.00 4.00 

7 Menyediakan aktiviti  pembelajaran yang 

membolehkan bekerjasama dengan teman dalam 

kumpulan 

4.06 4.33 4.00 

8 Menyediakan kemudahan tambahan (tombol 

search atau glossary) bagi pencarian maklumat 

tambahan  

4.14 4.33 4.50 

9 Memberikan kebebasan dalam memilih sistem 

pembelajaran sendiri  

4.09 3.67 3.50 

10 Menyediakan kemudahan untuk 

mengorganisasikan maklumat 

4.06 4.00 4.50 

  Keseluruhan 4.02 4.20 4.15 

 

Jadwal 4 menunjukkan hasil maklum balas dari responden iaitu pelajar, 

pensyarah, dan pakar dalam reka bentuk strategi pembelajaran yang akan digunakan. 

Hasil analisis keperluan didapatkan skor min tahap sederhana tinggi oleh pelajar pada 

soalan 1 dan 6, dari pensyarah pada soalan 5, 6, 9 dan 10, sedangkan dari pakar pada 

soalan 4,5, 6, 7, dan 9. Sedangkan skor min keseluruhan pada tahap tinggi. 
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Jadual 5. Rekabentuk antarmuka: persembahan menurut pelajar, pensyarah, dan pakar 

 
No. Soalan Skor Min 

Pelajar Pensyarah Pakar 

1 Menggunakan reka bentuk skrin yang ringkas 4.09 4.33 4.50 

2 Menggunakan warna latar belakang yang terang  3.83 4.67 4.50 

3 Menggunakan font (jenis tulisan) yang mudah 

dibaca 

4.23 4.33 5.00 

4 Menggunakan gambar yang realistik untuk 

menerangkan sebuah konsep  

4.23 4.33 4.00 

5 Ada menggunakan grafik untuk menyampaikan 

materi kuliah 

4.00 3.33 4.00 

6 Ada menggunakan elemen audio untuk 

menyampaikan isi kuliah 

3.86 3.67 3.50 

7 Ada menggunakan video untuk menyampaikan 

isi kuliah 

4.14 3.67 4.00 

8 Ada menggunakan animasi untuk 

menyampaikan isi kuliah 

4.03 3.67 3.50 

9 Menyediakan sistem navigasi untuk meneroka 

perangkat lunak pembelajaran 

3.86 4.33 4.50 

10 Menyediakan menu-menu atau tombol bagi 

menoroka materi kuliah 

4.11 4.67 4.50 

  Keseluruhan 4.04 4.10 4.20 

 

Berdasarkan Jadual 5menunjukkan hasil maklum balas mengenai reka bentuk 

persembahan, dimana skor min pada tahap sederhana tinggi oleh pelajar pada soalan 2, 

5, 6, 9, oleh pensyarah pada soalan 5, 6, 7, dan 8, sedangkan oleh pakar pada soalan 4, 

5, 6, 7, 8. Sedangkan untuk keseluruhan memporoleh skor min tahap tinggi. 

 

Jadual 6. Desain Interaksi menurut pelajar, pensyarah dan pakar 

 
No. Soalan Skor Min 

Pelajar Pensyarah Pakar 

1 Menyediakan fasilitas untuk memberi tanggapan 3.77 4.33 4.50 

2 Tanggapan dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk (mengetik jawaban, mengklik pilihan 

dan sebagainya) 

3.94 4.33 4.00 

3 Menyediakan pautan (link) ke laman web lain 

yang berkaitan 

3.83 4.33 4.50 

4 Isi kuliah memberi tumpuan terhadap apa yang 

ingin dicapai dalam proses pembelajaran  

3.97 4.33 4.00 

5 Menyediakan struktur yang sistematis supaya 

pengguna tidak sesat sewaktu menerokanya 

4.09 4.67 4.50 
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6 Alur persembahan informasi di dalam perankat 

lunak mudah diikuti 

4.03 4.67 4.50 

7 Menyediakan lebih dari satu bentuk capaian 

informasi 

4.09 4.00 4.50 

8 Memudahkan untuk mencapai informasi yang 

diperlukan 

4.20 4.33 4.50 

9 Menyediakan peluang untuk berinteraksi seperti 

blog, forum 

4.14 3.67 4.00 

10 Menyediakan kemudahan memuat (download) 

bahan yang disediakan 

4.11 4.67 4.50 

  Keseluruhan 4.02 4.33 4.35 

 

Berdarkan jadual 6merupakan hasil maklum balas tentang reka bentuk interaksi 

diperoleh skor min tahap sederhana tinggi oleh pelajar pada soal 1, 2, 3, dan 4, oleh 

pensyarah pada soal 9, sedangkan pakar pada soal 2, 4, dan 9. Untuk keseluruhan skor 

min pada tahap tinggi.  

 

PERBINCANGAN 

 

Hasil kajian awal yang diberikan pada pelajar, telah memberikan maklum balas 

tentang aspeksituasi penggunaan teknologi ICT, seramai 82.86% mahir dalam 

penggunaan internet,  97,14% suka mengakses internet dan bersedia melayari kapan 

sahaja. dan 85.71% menyatakan perlunya pembelajaran berbasis web disediakan bagi 

pelajar. 

Jadwal 3 menunjukkan nilai skor min bagi ketersediaan pembelajaran atas talian 

berada pada tahap sederhana tinggi dan tahap tinggi. Selanjutnya hasil maklum balas 

dari responden iaitu pelajar, pensyarah, dan pakar dalam reka bentuk strategi 

pembelajaran yang akan digunakan. Hasil analisis keperluan skor min tahap sederhana 

tinggi dan tinggi, sedangkan skor min keseluruhan pada tahap tinggi menurut jadual 4. 

Hasil yang serupa ditunjukkan pada jadual 5 tentang reka bentuk persembahan dan 

jadual 6 tentang reka bentuk interaksi diperoleh skor min tahap sederhana tinggi dan 

tinggi oleh ketiga responden dan secara keseluruhan pada tahap tinggi. Hal ini 

bermakna bahawa hasil maklum balas keperluan dari ketiga responden umumnya 

menyetujui dibangunkannya suatu sistem pembelaajaran berasskan talian internet dan 

mampu mempertingkatkan proses dan kemapuan berfikir kritis bagi pelajar dalam 

pembelajaran Elektronika Dasar. Hasil ini disokong oleh kajian Norazah dan tamil 

2013, yang telah membangun pembelajaran diatas talian bagipelajar kejuruteraan 

diMalaysia. 

Berdasarkan dapatan tersebut juga diketahui bahawa pelajar Pendidikan Fizik 

tidak mengalami masalah dalam hal penggunaan internet dalam pembelajaran, selain 

dari pada itu pelajar pada amnya telah memiliki fasiliti teknologi yang membolehkan 

mereka mengakses internet. Secara keseluruhan berdasarkan analisis keperluan 

mengenai penggunaan internet dalam kursus elektronika dasar baik dari aspek kesediaan 

pelajar, mahupun aspek reka bentuk iaitu rekabentuk strategi, persembahan dan 

interaksi menyokong dalam mereka bentuk perisian dalam kursus elektronika dasar 

dengan kategori umumnya pada tahap tinggi.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis keperluan terhadap pembangunan e-konten berbasis 

PBL dalam kursus elektronika dasar, disimpulkan bahawa pembangunan e-konten 

berbasis PBL perlu dibangunkan bagi mempertingkatkan mutu proses dan kemampuna 

berfiir kritis pelajar dalam kursus Elektronika dasar di program studi pendidikan Fizik 

berdasarkan hasil maklum balas pelajar, pensyarah dan pakar dengan skor min secara 

keseluruhan pada tahap tinggi. 
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Abstract 
This research is aim to know the influence applying model in  learning inkuiry 

laboratory toward concept mastery of students the candidate of teacher elementary 

school. The subject of this research is the students of program teacher learning of 

elementary school (PGSD) who take this subject basic concept sains 2 (IPA 2) with the 

total students that become sample a lot of fourty seven 47 person (in one class), with 

used purposive sampling. The concept of mastery students is selected by instrument 

test. The result of this research show that happen significant improvement with the total 

N-gain is 0,68 (in the middle category). All of the whole students very happy and like 

in model applying in learning inkuiry laboratory, because they can to help in get 

knowledge about concepts sains. 

 

Key Words: model learning inkuiry laboratory,students concept mastery. 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 

inkuiri laboratorium terhadap penguasaan konsep mahasiswa calon guru sekolah 

dasar. Subyek penelitian adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) yang mengambil mata kuliah Konsep Dasar IPA 2 dengan jumlah 

mahasiswa yang dijadikan sampel sebanyak 47 orang (satu kelas), 

denganmenggunakan purposive sampling. Penguasaan konsep mahasiswa dijaring 

melalui instrumen tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang 

signifikan, dengan jumlah N-gain sebesar 0,68 (kategori sedang). Secara keseluruhan 

mahasiswa sangat menyenangi dan menyukai penerapan model pembelajaran inkuiri 

laboratorium, karena dapat membantu mereka dalam memperoleh pengetahuan serta 

penguasaan konsep-konsep IPA. 

 

Kata kunci:Model pembelajaran inkuiri laboratorium, penguasaan konsep mahasiswa. 
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I. Pendahuluan 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, 

penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang 

melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen, serta menuntut sikap ilmiah 

seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya (Trianto, 2011). IPA juga 

mempelajari tentang fenomena-fenomena alam yang disusun melalui tahapan-tahapan 

metode ilmiah yang bersifat khas-khusus, yaitu penyusunan hipotesis, melakukan 

observasi, penyusunan teori, pengujian hipotesis, penarikan kesimpulan, dan seterusnya 

(Slamet, 2008).  

Pembelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di 

Sekolah Dasar (SD) yang mengkaji peristiwa, fakta, konsep, teori, dan generalisasi 

terkait lingkungan alam sekitar. Fokus pembelajaran IPA/Sains di SD adalah 

mengembangkan kompetensi siswa agar mampu menjelajahi dan memahami alam 

secara ilmiah dan sistematis yang mencakup pengetahuan, konsep, dan penemuan. 

Pelaksanaan pembelajaran IPA/Sains harus mengarahkan pembelajaran pada 

pendekatan empirik dengan asumsi bahwa alam raya ini dapat dipelajari, dipahami, dan 

dijelaskan yang tidak semata-mata bergantung pada metode kausalitas tetapi melalui 

proses tertentu, misalnya observasi, eksperimen, dan analisis rasional. Pembelajaran 

IPA/Sains di SD tidak hanya terpaku kepada proses dan produk, melainkan 

pembentukan sikap dan keterampilan yang sangat penting untuk dikembangkan 

(Alpusari dan Putra, 2015). Oleh karena itu sangat penting bagi mahasiswa calon guru 

SD untuk mengerti dan memahami secara mendalam bagaimana cara menjelaskan dan 

menanamkan konsep-konsep IPA, serta sedini mungkin menanamkan sikap dan 

keterampilan yang sesuai dengan karakter bangsa. 

Kajian tentang IPA di perguruan tinggi khususnya Universitas Riau, termuat 

dalam perkuliahan Konsep Dasar IPA 2, yang merupakan matakuliah lanjutan yang 

wajib diikuti oleh semua mahasiswa S-1 PGSD, matakuliah ini memberikan bekal 

kepada mahasiswa calon guru untuk membelajarkan IPA di SD. Matakuliah ini 

merupakan matakuliah yang sulit, karena berisikan istilah-istilah latin, bersifat abstrak, 

dan memiliki banyak konsep esensial, yang membutuhkan suatu strategi yang tepat 

untuk dapat mempelajarinya. Tujuan dari pengembangan perkuliahan IPA SD didasari 

oleh adanya ketidakpuasan terhadap kualitas proses perkuliahan dan penguasaan konsep 

mahasiswa.  

Realita di lapangan, bahwa proses perkuliahan hanya menekankan pada proses 

menghafal konsep, tujuan mahasiswa mengerjakan tugas hanya untuk memenuhi tugas 

dosen dan isi makalah kebanyakan hanya copy paste dari modul atau buku yang sudah 

ada, dan jarang sekali menggambarkan hasil pemikiran mahasiswa sendiri sebagai 

indikator kecakapan berpikir, serta sulitnya mahasiswa mengkaitkan konsep dengan 

kondisi nyata yang ada di lingkungan sekitar. Hasil observasi Karli, H. (2010) di salah 

satu SD yang berada di Kota Jakarta disimpulkan bahwa proses pembelajaran IPA/Sains 

dilakukan oleh guru hanya terbatas pada transfer informasi, sehingga kurang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi langsung dengan benda-benda 

kongkrit dan metode mengajar yang selama ini berpusat pada guru menyebabkan siswa 

menjadi pasif dan kurang dilatih keterampilan proses sains. Hasil dari beberapa 
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pemantauan yang bersifat formal atau non formal, individu maupun kelompok 

masyarakat, saat ini banyak siswa yang mengeluh dalam upaya menerima matapelajaran 

sains dan mereka merasa kurang berkenan, bosan, dan kurang puas. Realita tersebut 

tidak sejalan dengan BSNP (2006), yang menjelaskan bahwa pembelajaran IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri, 

alam sekitar, dan prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, permasalahan yang dijumpai di lapangan perlu 

ditangani secara khusus agar terciptanya pembelajaran IPA khususnya Konsep Dasar 

IPA 2 yang mampu membekali mahasiswa calon guru PGSD dengan penguasaan 

konsep yang matang dan penguasaan berbagai keterampilan yang membantu mereka 

dalam menguasai IPA secara mendalam. 

Penguasaan konsep merupakan salah satu komponen utama yang harus dibekali 

kepada mahasiswa, hal ini disebabkan karena penguasaan konsep merupakan bagian 

dari hasil belajar pada ranah kognitif, yang dapat diartikan sebagai suatu kemampuan 

mahasiswa dalam memahami dan menguasai berbagai konsep, baik sebelum proses 

pembelajaran, selama proses pembelajaran, maupun setelah proses pembelajaran. 

Penguasaan konsep merupakan sekelompok perubahan tingkah laku mahasiswa yang 

dipengaruhi oleh kemampuan intelektual, yang meliputi jenjang: mengingat (C1), 

memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisisis (C4), mengevaluasi (C5), 

dan mencipta (C6). Secara khusus, penguasaan konsep dan proses pembelajaran 

berkaitan erat, jika proses pembelajarannya baik pasti penguasaan konsepnya juga akan 

baik, akan tetapi tidak jarang kita temukan bahwa proses pembelajarannya baik dan 

hasil yang diperoleh kurang baik. Realita ini disebabkan banyak faktor, diantaranya 

adalah karakter mahasiswa, tidak semua mahasiswa yang berada dalam proses 

pembelajaran tersebut memiliki motivasi dan kemampuan yang sama, selain itu jumlah 

mahasiswa yang banyak juga dapat dijadikan faktor kurang baiknya hasil pembelajaran.  

Usaha untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya dengan memvariasikan atau memilih strategi pembelajaran yang mampu 

melibatkan mahasiswa secara aktif, belajar secara mandiri, dapat merangsang 

keterampilan berpikir tingkat tinggi, dapat membentuk sikap ilmiah, mampu 

memunculkan motivasi, dan dapat memunculkan sikap skeptis terhadap sesuatu. 

Rodriguez (2001) menyatakan bahwa manfaat variasi proses pembelajaran supaya lebih 

memicu siswa untuk aktif belajar. Menempatkan siswa pada pusat poses pembelajaran 

berarti memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengonstruksi hal yang dipelajarinya 

berdasarkan pengetahuan yang diketahuinya dan menginterpretasi konsep, bukan 

memberikan informasi melalui buku teks (Dickinson, 1997). Oleh sebab itu, strategi 

pembelajaran yang dapat mengakomodir semua itu adalah pembelajaran yang 

menggunakan inkuiri berbasis laboratorium, yang lebih dikenal dengan model 

pembelajaran inkuiri laboratorium.  

Model pembelajaran inkuiri laboratorium merupakan suatu model pembelajaran 

yang mampu merangsang pembentukan dan pengembangan rasa ingin tahu yang 

mendalam terkait apa yang ingin diketahui, yang disertai pembuktian melalui kegiatan 

praktikum. Pembelajaran inkuiri laboratorium dapat memungkinkan mahasiswa untuk 

menetapkan hukum secara empiris berdasarkan pengukuran variabel. Tujuan dari inkuiri 

laboratorium adalah untuk memberikan pengalaman terstruktur kepada mahasiswa 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

858 
 

melalui inkuiri sains. Inkuiri laboratorium juga merupakan motor dalam mengkaji 

fenomena-fenomena alam serta kunci awal dalam memahami hakikat IPA. Disimpulkan 

bahwa inkuiri laboratorium merupakan suatu strategi pembelajaran yang mampu 

merangsang peserta didik untuk aktif selama proses pembelajaran, menimbulkan rasa 

ingin tahu yang mandalam dan rasa antusias terhadap sesuatu, memunculkan rasa tidak 

percaya (skeptis) terhadap apapun tanpa adanya pembuktian ilmiah, dan dapat 

mengembangkan berbagai kompetensi.  

Penamaan inkuiri laboratorium menurut para ahli bervariasi, ada yang 

mengatakan sebagai pendekatan pembelajaran dan ada juga yang mengatakan sebagai 

model pembelajaran. Khusus dalam penelitian ini, peneliti menempatkan inkuiri 

laboratorium sebagai model pembelajaran, yang merujuk pada model pembelajaran 

yang dirancang oleh Putra (2014), yang terdiri atas: 

a. Pendahuluan, yaitu: penjelasan falsafah konsep dasar IPA 2 serta cara kerja 

yang akan dilakukan 

b. Pengajuan Pertanyaan, yaitu memunculkan pertanyaan kritis (masalah) yang 

diajukan oleh mahasiswa terkait dengan pokok bahasan yang dijadikan objek 

penelitian 

c. Pembuktian, yaitu perkuliahan konsep dasar IPA 2 berbasis inkuiri 

laboratorium dilaksanakan per-paket atau terstruktur (teori + praktikum untuk 

satu pokok bahasan dan pelaksanaan praktikum dilakukan di luar jam 

perkuliahan) 

d. Pengelaborasian, yaitu melakukan elaborasi hasil temuan (praktikum) dikaitkan 

dengan teori/konsep yang ada 

e. Pembahasan, yaitu melakukan diskusi antara dosen dan mahasiswa terkait hasil 

elaborasi yang telah mereka kerjakan dalam bentuk laporan 

Perkuliahan diawali dengan penyampaian falsafah atau pengantar materi 

konsep dasar IPA 2 oleh dosen. Dalam tahapan ini dosen memberikan konsep dasar 

tentang pokok bahasan yang akan dipelajari. Selama pemberian konsep tersebut proses 

tanya jawab tetap dilaksanakan, supaya perkuliahan tidak hanya tertuju kepada dosen 

saja. Pemberian pengantar materi bertujuan untuk membekali pengetahuan awal 

mahasiswa. 

Penyampaian materi tersebut diakhiri dengan pemberian lembar kerja 

mahasiswa (LKM), setiap kelompok mendapatkan LKM yang berisikan tugas yang 

sama, Tiap-tiap kelompok yang telah mendapatkan LKM, harus dapat berdiskusi dan 

membagi tugas, karena instruksi yang diberikan di dalam LKM mengharuskan mereka 

untuk menyusun alat, bahan, serta mengajukan pertanyaan kritis sesuai spesies yang 

akan diamati. Kunci utama dari tahapan ini adalah pengajuan pertanyaan kritis terkait 

pokok bahasan yang harus dikuasai. Pertanyaan kritis yang diajukan tiap-tiap anggota 

kelompok harus dapat membawa mereka untuk menemukan pertanyaan lanjutan, 

sehingga kemampuan berpikir kritis mahasiswa dapat berkembang. 

Pertanyaan-pertanyaan kritis yang sudah ditampung, harus dapat terjawab 

melalui pembuktian dengan melakukan praktikum. Mahasiswa akan memilih alat dan 

bahan yang dibutuhkan untuk membuktikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang mereka ajukan. Alat dan bahan yang digunakan merujuk pada tujuan yang ingin 

mereka capai. Dalam kenyataannya tidak semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 
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yang mereka ajukan dapat dibuktikan melalui praktikum, sehingga untuk mengatasi 

hal tersebut mereka ditugaskan untuk melakukan studi pustaka (buku dan jurnal), 

maupun bertanya langsung kepada ahli dalam bidang IPA.  

Tahapan selanjutnya dari program perkuliahan ini adalah pengelaborasian yang 

tujuannya adalah agar hasil yang mereka peroleh selama praktikum dapat dicek 

kebenarannya. Jika mereka menemukan adanya kontradiksi antara hasil praktikum 

dengan konsep yang ada berdasarkan hasil studi literatur, maka hal tersebut dapat 

dijadikan tambahan atau pendalaman terhadap konsep yang sudah ada, sehingga 

kemampuan mahasiswa sebagai seorang penemu yang tidak lepas dari kegiatan inkuiri, 

dapat mereka rasakan. Kegiatan yang menjadikan mereka sebagai seorang ilmuwan 

berdasarkan pengalaman di laboratorium, akan berdampak pada pengembangan sikap 

ilmiah dan penguasaan konsep-konsep IPA. Semua rangkaian tahapan di atas diakhiri 

dengan pembuatan laporan lengkap yang berisikan data terkait pokok bahasan yang 

sedang mereka pelajari. 

Tahapan akhirnya adalah pembahasan, tahapan ini merupakan suatu proses 

diskusi antara dosen dan mahasiswa terkait hasil elaborasi yang telah mereka kerjakan 

dalam bentuk laporan. Tujuannya supaya semua kendala yang mereka temui mulai dari 

awal sampai akhir dapat dicari solusinya, misalnya saja ada kelompok yang telah 

membuat pertanyaan kritis yang tidak ada jawabannya, untuk menanggulangi 

permasalahan tersebut maka perlu adanya tahapan pembahasan, agar konsep yang ingin 

dicapai dapat terpenuhi dan tidak menimbulkan miskonsepsi. 

Penerapan inkuiri laboratorium memiliki banyak manfaat dalam bidang sains, 

diantaranya yaitu: dapat meningkatkan motivasi, sikap ilmiah, keterampilan berpikir 

kritis, dan penguasaan konsep mahasiswa pada perkuliahan Zoologi Invertebrata (Putra, 

2014), dapat memungkinkan siswa untuk belajar dan mendapatkan pengalaman secara 

langsung, seperti para ilmuwan (Opara, 2011), dapat meningkatkan sikap dan 

pemahamanmahasiswa tentang ilmu pengetahuan dan mempengaruhi mereka 

tentangbagaimana ilmu pengetahuantersebut diajarkan dengan baik (Tessier, 2010), dan 

dapat meningkatkan keterampilan ilmiah dan keterampilan berpikir mahasiswa (Birkett, 

2009). 

Pemaparan di atas menegaskan adanya keterkaitan permasalahan di lapangan, 

dengan komponen utama yang harus dibekali kepada mahasiswa calon guru PGSD, 

serta solusi yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut, semuanya 

terangkum dalam pembelajaran inkuiri berbasis laboratorium. Oleh sebab itu, 

diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran 

inkuiri laboratorium dapat meningkatan penguasaan konsep mahasiswa calon guru 

PGSD ? 

 

II. Metode Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi experiment), 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest-postest design, 

yang dalam penerapannya melibatkan satu kelas mahasiswa yang sedang mengikuti 

mata kuliah Konsep Dasar IPA 2. Penelitian ini dilakukan di Prodi PGSD FKIP 

Universitas Riau (UR) pada bulan September 2014 – Januari 2015 dengan populasi 
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seluruh mahasiswa semester 3 program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang 

duduk di semester Ganjil tahun ajaran 2014/2015 dengan jumlah lebih kurang 150 

orang. Dari jumlah tersebut diambil sampel sebanyak 47 orang (satu kelas), dengan 

menggunakan purposive sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan model pembelajaran inkuiri laboratorium terhadap penguasaan konsep 

mahasiswa calon guru sekolah dasar. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes penguasaan konsep.  

 

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a. Hasil Penelitian 

Analisis penguasaan konsep mahasiswa meliputi nilai rerata pretest, posttest, 

dan N-gain yang diperoleh dari tes penguasaan konsep dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

                                  Tabel 1. Nilai Hasil Tes Penguasaan Konsep 

 

 Pretest Posttest N-gain 

N 47 47  

 42,23 81,13 0,68 

Sd 7,58 7,55  

 

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa nilai rata-rata pretest mahasiswa sebesar 

42,23 dan skor rata-rata posttest mahasiswa sebesar 81,13. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara umum terdapat peningkatan penguasaan konsep mahasiswa. Persentase peningkatan 

skor rata-rata (N-gain) sebesar 0,68 dan termasuk dalam kategori sedang. Analisis uji beda 

rerata nilai pretest dan posttestpenguasaan konsep mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

      Tabel 2. Perhitungan statistik nilai pretest dan posttest penguasaan konsep 

 

N 

Pretest Posttest 

df 
t 

hitung 
P(sig.) Rerata 

Nilai 

Distribusi Rerata 

Nilai 

Distribusi 

47 42,23 Normal 81,13 Normal 46 38,037 
0,000 

(signifikan) 

 

Data pada Tabel 2. menjelaskan bahwa hasil pengujian normalitas menunjukkan 

rerata nilai pretest dan nilai posttest berdistribusi normal. Hasil analisis uji t diperoleh nilai 

p sebesar 0,000. Nilai p ini lebih kecil dari nilai α (0,025). Hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata nilai pretest dan posttest penguasaan 

konsep mahasiswa.  

 

 

b. Pembahasan 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

mempelajari tentang fenomena-fenomena alam yang disusun melalui tahapan-tahapan 
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metode ilmiah yang bersifat khas-khusus, sistematis, dirumuskan secara umum, ditandai 

dengan adanya penggunaan metode ilmiah, diiringi dengan sikap ilmiah yang positif, 

sehingga terciptanya produk ilmiah (fakta, konsep, prinsip, hukum, maupun model). 

Pengkajian tentang ilmu IPA sudah dilakukan sejak dini, mulai dari kecil (pendidikan di 

keluarga) sampai dewasa (satuan pendidikan). IPA ditransformasi ke dalam berbagai 

bentuk mata pelajaran maupun matakuliah. Salah satu mata kuliah yang mempelajari 

IPA secara mendalam adalah perkuliahan Konsep Dasar IPA 2, yang merupakan mata 

kuliah lanjutan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa S-1 PGSD, matakuliah ini 

memberikan bekal kepada mahasiswa calon guru untuk membelajarkan IPA di SD. 

Matakuliah ini merupakan matakuliah yang sulit karena berisikan istilah-istilah latin, 

bersifat abstrak, dan memiliki banyak konsep esensial, yang membutuhkan suatu 

strategi yang tepat untuk dapat mempelajarinya. Berdasarkan analisis data, penggunaan 

model pembelajaran inkuiri laboratorium dapat meningkatkan penguasaan konsep 

mahasiswa calon guru PGSD pada matakuliah Konsep Dasar IPA 2, untuk lebih 

jelasnya akan dibahas berikut ini. 

 

Peningkatan penguasaan konsep mahasiswa 

 

Penguasaan konsep mahasiswa diukur melalui tes, hasilnya menunjukkan bahwa rerata 

peningkatan (N-gain) tes penguasaan konsep adalah 0,68 yang dapat diartikan bahwa 

peningkatan penguasaan konsep mahasiswa S1 PGSD berada pada kategori sedang. Hasil 

tersebut juga didukung oleh analisis pengujian normalitas, yang menunjukkan rerata nilai 

pretest dan nilai posttest berdistribusi normal. Hasil analisis uji t diperoleh harga nilai t 

sebesar 38,037 dengan tingkat signifikansi (P) = 0,000, derajat kebebasan sebesar 46 dan 

pada taraf kepercayaan 95%. Nilai P ini lebih kecil dari nilai α (0,025). Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata nilai pretest dan 

posttest penguasaan konsep mahasiswa. Dengan demikian penguasaan konsep mahasiswa 

mengalami perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diterapkannya model 

pembelajaran inkuiri laboratorium. 

Penguasaan konsep menurut Silaban (2014) adalah usaha yang harus dilakukan 

oleh siswa dalam merekam dan mentransfer kembali sejumlah informasi dari suatu 

materi pelajaran tertentu khususnya materi pokok yang dapat dipergunakan dalam 

memecahkan masalah, menganalisa, menginterpetasikan pada suatu kejadian tertentu. 

Lebih ringkasnya penguasaan konsep adalah hasil dari kegiatan intelektual. Selain siswa 

mampu menguasai suatu konsep, kreativitas juga sangat diperlukan dalam memecahkan 

masalah.Pendapat lain mengatakan bahwa penguasaan konsep merupakan suatu 

kemampuan mahasiswa dalam memahami berbagai konsep, baik sebelum proses 

pembelajaran, selama proses pembelajaran, maupun setelah proses pembelajaran (Putra, 

dkk., 2014). Penguasaan konsep merupakan bagian dari hasil belajar pada ranah kognitif 

yang sangat berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu: lingkungan, kondisi belajar, dan 

pengetahuan awal mahasiswa. Santrock (2010) menambahkan bawa penguasaan konsep 

mahasiswa dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis yaitu faktor intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motivasi, kematangan dan kelelahan.  

Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi penguasaan konsep mahasiswa 

adalah penerapan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tepat dapat 
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membuat konsep-konsep IPA bertahan lama dalam ingatan mahasiswa (Long Term 

Memory). Moreno (2010) juga menjelaskan bahwa proses pengolahan informasi yang 

berasal dari luar adalah suatu model pembelajaran yang mengarahkan siswa menuju 

suatu penguasaan konsep. Proses ini dimulai dari diterimanya informasi oleh sensory 

memory yang selanjutnya akan ditentukan oleh perhatian dan persepsi siswa terhadap 

informasi tersebut. Jika perhatian dan persepsi siswa bagus, maka tahap selanjutnya 

adalah working memory, dapat diartikan sebagai tempat informasi akan diolah dan 

menghasilkan suatu makna atau arti. Akhirnya makna tersebut akan masuk ke dalam 

long term memory menjadi suatu penguasaan konsep. Proses belajar dikatakan menarik 

dan berkesan jika mahasiswa mengalami apa yang dipelajari dan bukan mengetahuinya, 

sehingga lebih dapat meningkatkan daya ingat (Nurhadi, 2004). Kirchhoff (2013) 

menambahkan bahwa menghubungkan materi perkuliahan dengan kegiatan praktikum 

dapat meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa. Hal senada juga ditegaskan oleh 

Tobin (dalam Kipnis dan Hofstein, 2007) bahwa praktikum sebagai suatu cara untuk 

belajar pemahaman dan sekaligus terlibat aktif dalam proses mengkonstruksi 

pengetahuan melalui pengerjaan sains (IPA).  

Penjelasan di atas menegaskan bahwa kajian IPA sangat cocok jika dilakukan 

dengan menggunakan praktikum secara dominan. Artinya perlu ada strategi khusus yang 

mampu melibatkan mahasiswa secara aktif dengan memfokuskan mahasiswa untuk 

menerapkan cara kerja ilmuwan yang diharapkan dapat menemukan konsep secara mandiri. 

Hal ini tergambar dalam model cara kerja IPA yang dikemukakan oleh Williams (2011:74), 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Model Cara Kerja IPA (Williams, 2011:74) 

 

Gambar di atas menegaskan bahwa seorang saintis bekerja berdasarkan keterkaitan 

antara argumentasi (pendapat terhadap fenomena alam), sejarah dan filosofi IPA, dan 

pembuktian serta pencarian. Oleh sebab itu, strategi yang cocok untuk tujuan tersebut 

adalah penggunaan praktikum berbasis inkuiri atau inkuiri laboratorium. Praktikum berbasis 
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inkuiri atau inkuiri laboratorium merupakan pembelajaran yang mampu merangsang 

pembentukan dan pengembangan rasa ingin tahu yang mendalam terkait apa yang ingin 

diketahui, yang disertai pembuktian melalui kegiatan praktikum. Tujuan dari inkuiri 

laboratorium adalah untuk memberikan pengalaman terstruktur kepada mahasiswa 

melalui inkuiri sains. 

Berbagai penelitian yang terkait dengan model pembelajaran inkuiri laboratorium 

membuktikan bahwa model tersebut dapat meningkatkan berbagai kompetensi, yang 

secara khusus bermuara pada peningkatan penguasaan konsep, misalnya penelitian Putra 

dan Sudargo (2014), yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan di 

setiap konsep Zoologi Invertebrata. Hasil penelitian Praptiwi, dkk. (2012) menjelaskan 

bahwa peningkatan penguasaan konsep dan unjuk kerja siswa dapat terjadi karena 

penerapan pembelajaran berbasis inkuiri berbantuan My Own Dictionary, pembelajaran 

ini lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran eksperimen reguler. Hasil penelitian 

Ulya, dkk. (2013) juga menjelaskan bahwa penguasaan konsep juga akan meningkat 

apabila menerapkan pembelajaran Guided Inquiry berbasis Think Pair Share. Dan hasil 

penelitian Anggareni, dkk. (2013) menegaskan bahwa terjadinya peningkatan 

penguasaan konsep dan berkembangnya kemampuan berpikir kritis siswa akibat dari 

pembelajaran inkuiri.  

Hopstein & Walberg (Kipnis & Hofstein, 2007) menjelaskan bahwa praktikum 

inkuiri merupakan sentral dalam pembelajaran sains, ketika mahasiswa terlibat dalam 

proses mengungkapkan permasalahan dan pertanyaan ilmiah, merumuskan hipotesis, 

merancang eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menggambarkan 

kesimpulan tentang permasalahan atau fenomena ilmiah. Putra (2014) juga mengatakan 

bahwa inkuiri laboratorium merupakan motor dalam mengkaji fenomena-fenomena 

alam serta kunci awal dalam memahami hakikat IPA. Inkuiri laboratorium juga dapat 

diartikan sebagai suatu strategi pembelajaran yang mampu merangsang peserta didik 

untuk aktif selama proses pembelajaran, menimbulkan rasa ingin tahu yang mandalam 

dan rasa antusias terhadap sesuatu, memunculkan rasa tidak percaya (skeptis) terhadap 

apapun tanpa adanya pembuktian ilmiah, dan dapat mengembangkan berbagai 

kompetensi. 

 

IV. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

simpulan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri laboratorium dapat 

meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa secara signifikan, dengan jumlah N-gain 

sebesar 0,68 (kategori sedang). Secara keseluruhan mahasiswa sangat menyenangi dan 

menyukai penerapan model pembelajaran inkuiri laboratorium, karena dapat membantu 

mereka dalam memperoleh pengetahuan serta penguasaan konsep-konsep IPA. 

 

b. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan beberapa temuan yang diperoleh dalam 

penelitian ini, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran inkuiri laboratorium sangat berguna untuk mahasiswa dalam 

melatih berbagai kompetensi mereka, misalnya kompetensi dalam menulis, 
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berkomunikasi, kepiawaian dalam menggunakan rujukan internasional (bahasa 

asing), dll. 

2. Dosen sebaiknya sedini mungkin menerapkan model pembelajaran inkuiri 

laboratorium untuk setiap matakuliah yang berbasis praktikum dan menerapkan 

model tersebut untuk mengukur keterampilan atau kemampuan lainnya, seperti 

keterampilan proses sains, keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir 

kreatif, dan kemampuan problem solving mahasiswa. 

3. Model pembelajaran inkuiri laboratorium dapat dijadikan masukan bagi perguran 

tinggi, sehingga menambah khasanah ilmu terkait pengembangan atau inovasi 

dalam strategi pembelajaran. 
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Abstract 
 

Education is a part of conscious and organized effort to form learning atmosphere amd 

learning process in order to make students develop their potential actively and have 

spiritual spirit, self control, personality, intelligent, noble attitude, and skills that are 

needed for themselves, society, and nation. The positive situation at school has a role to 

successful achievement of national education with the awareness of the importance of 

education to develop human resource and nation character. Metta maitreya school is 

the only school which has motto ”A World As One Family” by practicing love value 

moral and ethic in daily life to make the students act wisely. This research was 

conducted to know and analize the school climate to the students’ character.This 

research used qualitative approach. The sample of this research was students of SMP 

Metta Maitreya Pekanbaru. The sampling technique used was strata sampling, in which 

there was sample in each strata. The subject was 60 students. Data collection 

techniques were quetionnaire, interview, and observation. From the data analysis, it 

was found that school climate influences the form of SMP Metta Maitreya student’s 

character.The result of the research showed that the positive school environment was 

useful in solving problems at school. The positive climates at school such as the 

teachers’ willingness to greet students, the awareness of students to ask permission if 

they want to drink in the class, and respect between teachers and students at school can 

decrease behavior problems at school, increase students motivation to study, give more 

attention to the students, and improve students academic achievement. 

 

Keywords: School Climate, Students’ Character 

 

Abstrak 
Pendidikan merupakan bagian dari usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Iklim sekolah yang positif 

memiliki peranan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang 

dilandasi suatu kesadaran betapa pentingnya peranan pendidikan dalam 

pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa. Sekolah Metta 

Maitreya merupakan sekolah satu-satunya dengan motto “Dunia Satu Keluarga”  

dengan mempraktikkan nilai-nilai cinta kasih, moral dan etika dalam kehidupan agar 

peserta didik dapat bertindak arif bijaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis peranan iklim sekolah terhadap pembentukan karakter siswa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel pada penelitian berasal dari 

populasi siswa SMP Metta Maitreya Pekanbaru. Teknik sampling yang digunakan 

adalah sampling berjenjang, di mana terdapat sampel pada setiap tingkatan atau 

strata. Subjek penelitian berjumlah 60 siswa. Teknik pengumpulan data melalui metode 
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kuesioner, wawancara dan observasi. Berdasarkan analisis data dapat dijelaskan 

bahwa iklim sekolah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan 

karakter siswa SMP Metta Maitreya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan 

sekolah yang positif dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah di sekolah. 

Iklim sekolah yang positif seperti seluruh guru setiap pagi berdiri di depan sekolah 

untuk menyambut dan memberikan salam kepada siswa, perilaku minta izin siswa 

ketika berada di kelas sewaktu ingin minum di dalam kelas, dan sikap saling 

menghormati antara siswa dan guru di lingkungan sekolah dapat menurunkan perilaku 

menyimpang di sekolah, meningkatkan motivasi untuk belajar, memberikan perhatian 

lebih kepada siswa, dan meningkatkan pencapaian akademik siswa. 

 

Kata kunci: iklim sekolah, karakter siswa 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan 

sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran 

normatif. Sistem pendidikan yang baik diharapkan dapat memunculkan generasi 

penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring perkembangan zaman yang sangat 

cepat dan modern membuat dunia pendidikan semakin penuh dengan dinamika. Di 

Indonesia sendiri dinamika itu tampak dari tidak henti-hentinya sejumlah masalah yang 

melingkupi dunia pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha 

pengembangan sumber daya manusia (SDM), walaupun usaha pengembangan SDM 

tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). 

Tetapi fenomena yang terjadi adalah pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan 

wahana utama untuk pengembangan SDM yang dilakukan dengan sistematis, 

programatis, dan berjenjang. 

Definisi Pendidikan Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 adalah 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.  

Mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam 

pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang 

berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen 

tersebut menurut norma/standar yang berlaku. Keberhasilan pendidikan dari tiga sisi; 

yaitu: prestasi, suasana, dan ekonomi. Dalam hubungan dengan mutu sekolah, banyak 

masyarakat yang mengatakan sekolah itu bermutu atau unggul dengan hanya melihat 

fisik sekolah, dan banyaknya ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ada juga yang 

melihat sekolah bermutu adalah keadaan atau suasana sekolah yang nyaman bagi 

seluruh penduduk sekolah. 

Iklim sekolah dapat dimaknai dari tiga dimensi yaitu fisik, sosial dan akademik. 

Iklim sekolah yang bersifat nonfisik menjadi variabel penting, sebab kenyataannya 

menunjukkan bahwa semakin banyak organisasi yang secara ilmiah memantau kekuatan 

iklim yang bersifat nonfisik. Pemantauan ini menjadi sumber informasi yang sangat 
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dibutuhkan untuk mengada-kan perubahan dan pengembangan organisasi. Maknanya, 

iklim sekolah nonfisik yang kondusif berkontribusi terhadap kinerja anggota organisasi 

sekolah. Dengan kata lain, maju atau mundur dan hidup atau matinya suatu sekolah 

bergantung pada kemampuan sekolah tersebut memanfaatkan iklim sekolah, dalam hal 

ini yang bersifat nonfisik. 

Berkaitan dengan perubahan kultur organisasi sekolah, diperlukan medium yang 

dinamakan sebagai iklim organisasi itu sendiri. Iklim sekolah merujuk pada kualitas dan 

karakter kehidupan sekolah yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman, norma, 

tujuan, nilai, hubungan antarpersonal, proses belajar mengajar dan praktek 

kepemimpinan serta struktur organisasi yang ada di sekolah (National School Climate 

Council, 2007). Penelitian yang dilakukan Fraser & Fisher pada tahun 1986 (I Wayan 

Githa, 2005) menemukan bahwa salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan 

adalah melalui peningkatan iklim sekolah. Kedua peneliti tersebut membuktikan bahwa 

siswa dapat mencapai prestasi belajar lebih baik jika mereka merasa berada dalam iklim 

sekolah yang disenangi. Demikian juga guru, mereka dapat menampilkan kinerja secara 

maksimal apabila merasa dalam lingkungan yang disukai. Tidak berbeda dengan hasil 

penelitian di Indonesia, Silalahi (2008) melalui penelitiannya menemukan semakin 

positif iklim kelas maka motivasi belajar siswa juga semakin tinggi. 

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses 

pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh 

komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam 

proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, 

dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan 

suasana yang kondusif. Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan 

mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. 

Peningkatan mutu pendidikan nasional tidak terlepas dari peningkatan mutu dan 

pelayanan sekolah-sekolah yang ada di berbagai daerah. Salah satunya Sekolah Metta 

Maitreya Pekanbaru yang memiliki misi utama pendidikan yang diselenggarakan oleh 

Yayasan Prajnamitra Maitreya Pekanbaru adalah membangun Dunia Satu Keluarga 

dengan mempraktikkan nilai-nilai cinta kasih, moral dan etika dalam kehidupan agar 

peserta didik dapat bertindak arif bijaksana. Bagaimana sekolah mengupayakan 

pembentukan iklim yang positif menjadi hal yang menarik untuk ditelusuri pada sekolah 

sekolah, terutama dihubungkan dengan konsep sekolah sebagai sebuah learning 

community. Iklim sekolah dapat dimaknai dari tiga dimensi yaitu fisik, sosial dan 

akademik. Ketiga bentukan atau konstruk tersebut diasumsikan memiliki kontribusi bagi 

terbentuknya sekolah sebagai komunitas pembelajar dan pembentukan karakter siswa. 

Salah satu sekolah swasta di Pekanbaru adalah SMP Metta Maitreya Pekanbaru. 

Berdasarkan profil, potensi dan segala perkembangannya, penelitian tentang iklim 

sekolah dilakukan di sekolah tersebut khususnya dalam pembentukan karakter siswa 

yang bercirikan sekolah menuju Dunia Satu Keluarga. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel pada penelitian 

berasal dari populasi siswa SMP Metta Maitreya Pekanbaru. Teknik sampling yang 

digunakan adalah sampling berjenjang, di mana terdapat sampel pada setiap tingkatan 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

869 
 

atau strata. Subjek penelitian berjumlah 60 siswa. Teknik pengumpulan data melalui 

metode kuesioner, wawancara dan observasi. Dalam pengumpulan data, penelitian 

melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa. Secara berturut-turut, data diuji dengan 

pengamatan mendalam, membandingkan atau mengumpulkan kejadian atau peristiwa 

yang memiliki kesamaan konteks, meninjau konsep dan mengkonfirmasi temuan 

diantara semua anggota tim peneliti. 

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah karakter siswa sebagai variabel 

terikat, dan iklim sekolah sebagai variabel bebas. Instrumen penelitian adalah kuesioner. 

Kuesioner dikembangkan untuk mengukur iklim sekolah dan karakter siswa. Pertanyaan 

pengukuran iklim sekolah dan karakter siswa dikembangkan berdasarkan dimensi iklim 

sekolah hasil penelitian National School Climate Council. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persepsi Siswa tentang Iklim Sekolah di SMP Metta Maitreya 

Usman (2011:202) menjelaskan bahwa “iklim sekolah atau suasana kerja dapat 

bersifat kasat mata atau fisik dan dapat pula bersifat tidak kasat mata atau emosional.” 

Iklim organisasi sekolah atau suasana lingkungan kerja di sekolah adalah segala sesuatu 

yang dialami oleh guru dan warga sekolah ketika berinteraksi di dalam lingkungan 

sekolah. Manakala guru berinteraksi dengan lingkungan sekolah terdapat satu variabel 

yang perlu disikapi guru secara positif agar dalam menjalankan tugas lebih 

menyenangkan dan bermakna. Satu variabel yang dimaksud adalah iklim sekolah yang 

bersifat tidak kasat mata atau nonfisik. 

Iklim akademik yang dirasakan siswa di kelas dipengaruhi oleh cara mengajar 

guru, pola aktivitas komunikasi akademik diantara siswa dengan siswa, dan siswa 

dengan guru. Selain itu, iklim tersebut juga dipengaruhi sikap guru dalam menjalankan 

tugas-tugasnya, dan sikap siswa dalam menjalankan aturan-aturan dan tugas-tugas 

sekolah/belajar. Masih ada siswa yang belum sepenuhnya nyaman terhadap iklim 

sekolah khususnya pada proses belajar mengajar.  

Peran guru untuk menumbuhkan iklim sekolah yang hangat melalui proses 

belajar mengajar perlu ditingkatkan. Pemberian motivasi dan apresiasi atas pemikiran 

siswa dapat memberikan ruang bagi siswa untuk berani mengeluarkan pendapat dan 

berkreativitas. Sebaliknya, apabila guru memberikan tanggapan yang apresiatif atas 

pertanyaan, pendapat, pemikiran dan kreasi siswa, akan membuat iklim sekolah di kelas 

menjadi tidak kondusif. Siswa akan merasa tertekan dan takut untuk ikut serta secara 

aktif dalam proses belajar mengajar. Selain dimensi fisik, iklim sekolah juga dapat 

dilihat dari interaksi sosial warga sekolah. Diskusi tentang materi pelajaran 

dilaksanakan untuk menyiapkan diri siswa menghadapi tugas dan ujian. 

Selain aspek akademik, upaya menciptakan iklim positif oleh kepala sekolah 

juga ditunjukkan dengan penegakkan disiplin di sekolah. Buku panduan siswa disusun 

untuk memberikan panduan mengenai suasana dan tata kehidupan sekolah yang 

kondusif di lingkungan SMP Metta Maitreya. Perilaku dan tata kehidupan yang 

berstandar pada buku panduan tersebut bercermin pada visi sekolah yaitu bertaqwa, 

berprestasi, berkepribadian, dan ramah lingkungan. Penegakan aturan secara tegas 

berakar dari keinginan untuk menciptakan atmosfer sekolah yang disiplin. Buku 

panduan ini tidak hanya disampaikan kepada siswa, tetapi kepada seluruh warga sekolah 
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termasuk orang tua siswa. Upaya ini dapat menghindarkan konflik antara sekolah, siswa 

maupun orang tua atas penegakan disiplin. 

Selain berdampak positif pada pencapaian hasil akademik siswa, iklim sekolah 

pun memiliki kontribusi positif terhadap pencapaian hasil non akademik, seperti 

pembentukan konsep diri, keyakinan diri, dan aspirasi. Iklim sekolah juga berpengaruh 

terhadap pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan (civic values). Sebagai contoh: 

hubungan guru-siswa yang saling menghormati, adanya kebebasan untuk menyatakan 

tidak setuju, mau mendengarkan siswa meski dalam perspektif yang berbeda telah 

memberikan dampak terhadap tingkat kekritisan siswa tentang berbagai isu yang terkait 

dengan kewarganegaraan. 

Berdasarkan kenyataan yang telah dikemukakan di atas, maka semakin jelas 

bahwa secara rasional iklim kelas memang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hal 

ini jelas bahwa untuk memunculkan motivasi belajar dan memelihara konsistensi 

dorongan belajar sangat ditentukan oleh kondusif tidaknya lingkungan sekolah di mana 

tempat pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu sangat penting untuk benar-benar 

menciptakan lingkungan sekolah yang berpihak pada kebutuhan dan minat belajar 

peserta didik agar motivasi belajarnya semakin terus meningkat.  

Iklim sekolah ini juga dapat diartikan sebagai suatu suasana atau kualitas dari 

sekolah untuk membantu individu masing-masing merasa berharga secara pribadi, 

bermartabat dan penting secara serentak dapat membantu terciptanya suatu perasaan 

memiliki terhadap segala sesuatu di sekitar lingkungan sekolah (Freiberg, 2005). 

Pengalaman anak selama berada di sekolah merupakan suatu hal fundamental dalam 

kesuksesan transisinya menjadi orang dewasa. Di sekolah anak belajar untuk berunding 

dan merundingkan kembali hubungan mereka, self-image dan belajar untuk bebas. 

Sekolah lah tempat anak menanamkan kemampuan-kemampuan interpersonal, 

menemukan dan menyaring kekuatan dan perjuangan atas kemungkinan-kemungkinan 

sesuatu yang melukai mereka. Sehingga, sudah seharusnya sekolah harus menyediakan 

suatu lingkungan yang aman bagi anak berkembang secara akademis, hubungan, 

emosional dan perilaku (Wilson, 2004). 

Sementara itu konsep mutu menurut Slamet yaitu ketepatan/waktu pelayanan, 

akurasi pelayanan, kesopan dan keramahan, bertanggung jawab atas segala keluhan 

pelanggan, kelengkapan pelayanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi 

layanan, pelayanan pribadi, kenyaman, dan ketersediaan atribut pendukung. Dari 10 

komponen tersebut, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dijelaskan bahwa 

Sekolah Metta Maitreya telah melaksanakan beberapa konsep tersebut dan 

mengaplikasikannya pada peningkatan mutu yang secara berkelanjutan. Berbagai 

program yang telah diselenggaran mendapatkan tanggapan yang positif dari peserta 

didik, guru, orang tua dan masyarakat sekitar. Perilaku sopan siswa terhadap seluruh 

tamu dan warga sekolah merupakan cerminan utama dari berhasilnya visi dan misi yang 

telah disusun dan dapat dijalankan sesuai dengan harapan sekolah. 

Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan 

tidak lain adalah merupakan usaha “jasa” yang memberikan pelayanan kepada 

pelangggannya, yaitu mereka yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut (Karsidi, 

2000). 
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Para pelanggan layanan pendidikan terdiri dari berbagai unsur paling tidak 

empat kelompok (Sallis,1993). Mereka itu adalah pertama yang belajar, bisa merupakan 

mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang biasa disebut klien/pelanggan primer 

(primary external customers). Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan 

pendidikan dari lembaga tersebut. Kedua, para klien terkait dengan orang yang 

mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien 

tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai pelanggan sekunder (secondary 

external customers). Pelanggan lainnya yang ketiga bersifat tersier adalah lapangan 

kerja bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan (tertiary 

external customers). 

Selain itu, yang keempat, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat 

pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari intern lembaga; mereka itu adalah para 

guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga 

pendidikan (internal customers). Walaupun para guru/dosen/tutor dan tenaga 

administrasi, serta pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses 

pelayanan jasa, tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan 

manajemen. Mereka berkepentingan dengan lembaga tersebut untuk maju, karena 

semakin maju dan berkualitas dari suatu lembaga pendidikan mereka akan diuntungkan, 

baik kebanggaan maupun finansial. 

Seperti disebut diatas bahwa program peningkatan mutu harus berorientasi 

kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan pendidikan suatu lembaga haruslah 

memperhatikan masing-masing pelanggan diatas. Kepuasan dan kebanggaan dari 

mereka sebagai penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi 

program peningkatan mutu layanan pendidikan. 

Potensi perkembangan, dan keaktifan murid tentu saja merupakan yang paling 

utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Perkembangan fisik yang baik, baik 

jasmani maupun otak, menentukan kemajuannya. Demikian pula dengan lainnya, 

misalnya bakat, perkembangan mental, emosional, pibadi, sosial, sikap mental, nilai-

nilai, minat, pengertian, umur, dan kesehatan; kesemuanya akan mempengaruhi hasil 

belajar dan mutu seseorang. Untuk itu, maka perhatian terhadap paserta didik menjadi 

sangat penting. 

Seluruh siswa Metta Maitreya Pekanbaru beranggapan bahwa program 

peningkatan mutu yang dimulai dari pagi hari sewaktu semua guru menyambut siswa 

adalah program yang sangat bagus. Karena keberhasilan siswa dalam pencapaian 

pembelajaran 1 hari tersebut akan berpengaruh jika pada pagi hari siswa disambut 

hangat oleh semua guru. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dapat dijelaskan 

bahwa siswa-siswi sangat antusias pergi ke sekolah jika pagi hari diberikan motivasi 

dan salam dari seluruh guru, jadi sewaktu belajar di kelas mereka memiliki motivasi 

lebih untuk memulai pembelajaran. Begitu pula halnya guru-guru menyambut positif 

program tersebut agar kedekatan emosional antara guru dan siswa dapat terjalin lebih 

erat. 

 

Pembentukan Karakter Siswa SMP Metta Maitreya 
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Melalui sekolah yang menyenangkan, sehat, dan berkarakter, bangsa Indonesia 

sebenarnya bisa melakukan apa yang disebut dengan restorasi karakter bangsa. Sekolah 

Metta Maitreya selalu berusaha memelihara lingkungan sekolah yang positif. Selain 

untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan 

transisi dan tahap pembelajaran sebelum, selama, dan sesudah belajar. Tujuan 

pemeliharaan lingkungan sekolah yang positif adalah untuk memperbaiki kebaikan 

emosi (emotional wellbeing) dan keikutsertaan murid dalam belajar. Hal ini dapat 

dilakukan melalui hubungan baik dan perilaku positif dari teman sekelas, guru, dan 

seluruh komunitas sekolah. 

Sekolah Metta Maitreya mempunyai program yang sangat bagus dalam proses 

pembentukan karakter siswa, diantaranya yaitu kebiasaan guru dan siswa di pagi hari 

sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Semua guru diwajibkan berdiri di depan 

sekolah untuk menyambut kedatangan siswa. Kemudian seluruh siswa diwajibkan 

memberikan salam kepada guru. Program ini dibentuk agar hubungan emosional antara 

guru dan siswa bisa terjalin lebih kuat. Menurut hasil observasi dan wawancara dengan 

beberapa siswa menyatakan bahwa kebiasaan itu sangat bagus untuk dilaksanakan 

karena siswa dapat lebih mengenal guru-guru dan memiliki rasa hormat kepada semua 

guru, walaupun tidak semua guru masuk ke kelas mereka dan memberikan 

pembelajaran. Setiap pagi siswa disambut guru yang  sudah berjejer di pagar sekolah. 

Dengan teratur siswa memberi salam kepada para guru. Dengan hal seperti ini 

diharapkan siswa bisa menghormati guru dan menghilangkan sifat sombong dan 

membetuk siswa lebih berkarakter. Dengan hal seperti ini siswa terbiasa datang tepat 

waktu dan guru bisa memantau siswa yang tidak hadir ke sekolah atau terlambat datang 

serta siswa yang tidak memakai atribut sekolah yang lengkap. 

Perilaku lainnya yang membentuk karakter peserta didik adalah perilaku sopan 

dan hormat siswa jika ingin minum di kelas, sebelumnya siswa meminta izin terlebih 

dahulu kepada guru. Fenomena ini berbeda jika kita lihat di sekolah lainnya, dimana 

siswa bisa saja langsung minum di kelas. Tentunya hal ini merupakan sikap yang positif 

ditanamkan kepada siswa sejak awal agar selalu menghormati guru atau orang lain yang 

sedang berbicara di depan kelas. Sikap positif lainnya adalah seluruh siswa selalu 

memberi salam dan hormat kepada semua guru baik yang berbeda agama, ras, dan suku 

bangsa. Hal tersebut tidak menjadi penghalang siswa untuk selalu bersikap sopan dan 

berprilaku cinta kasih kepada seluruh makhluk hidup. 

Jika peserta didik dibekali dengan pendidikan karakter, moral dan etika, 

tentunya peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Sejalan dengan motto 

Sekolah Metta Maitreya yaitu “Dunia Satu Keluarga”, maka seluruh warga sekolah 

beserta yayasan berusaha untuk membudayakan konsep Dunia Satu Keluarga kepada 

seluruh peserta didik. Besar harapan anak-anak bisa saling menghargai, menghormati, 

dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia walaupun berbeda agama, 

suku bangsa, budaya, dan bangsa karena walaupun berbeda, kita tetap satu keluarga. 

Iklim sekolah yang positif seperti itulah yang menjadi ciri khas dari sekolah 

Metta Maitreya Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan beberapa komponen atau aspek 

sekolah yang mempunyai iklim positif dalam membantu mewujudkan karakter anak 

bangsa. peningkatan kualitas pendidikan di atas kalau dicermati nampak jelas 
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pentingnya peranan sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan 

orang tua dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan.  

Aktifitas dan dinamika pendidikan termasuk di dalamnya soal kualitas 

pendidikan bukan pertama-tama ditentukan oleh pihak dari luar sekolah, melainkan oleh 

sekolah yang bersangkutan dalam interkasinya dengan para pelanggan. Sekolah sebagai 

unit pelaksana pendidikan formal yang terdepan dengan berbagai keragaman, kondisi 

lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya maka sekolah harus dinamis dan kreatif 

dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu 

pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai 

keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri 

sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan pelanggan. Sekolah sebagai institusi 

yang otonom diberikan peluang untuk mengelolah dalam proses koordinastif untuk 

mencapai tujuan-tujuan pendidikan. (Soebagio Atmodiwirio, 2000:5-6). 

 

Peranan Iklim Sekolah terhadap Pembentukan Karakter Siswa SMP Metta 

Maitreya 

 

Merujuk kepada berbagai hasil penelitian, Marshall (2002:2) memberikan beberapa 

kesimpulan mengenai pentingnya iklim sekolah bagi berbagai pihak, sebagai berikut: 

Iklim sekolah dapat mempengaruhi banyak orang di sekolah. Misalnya, iklim sekolah 

yang positif telah dikaitkan dengan emosi dan perilaku siswa yang bermasalah. Iklim 

sekolah di perkotaan berisiko tinggi menunjukkan bahwa lingkungan yang positif, 

mendukung, dan budaya sadar iklim sekolah signifikan dapat membentuk kesuksesan 

siswa perkotaan dalam memperoleh gelar akademik. Iklim sekolah yang positif 

memberikan perlindungan bagi anak dengan lingkungan belajar yang mendukung serta 

mencegah perilaku antisocial.  

Hubungan interpersonal yang positif dan kesempatan belajar yang optimal bagi 

siswa di semua lingkungan demografis dapat meningkatkan prestasi dan mengurangi 

perilaku menyimpang. Iklim sekolah yang positif berkaitan dengan peningkatan 

kepuasan kerja bagi personil sekolah. Iklim sekolah dapat memainkan peran penting 

dalam menyediakan suasana sekolah yang sehat dan positif. Interaksi dari berbagai 

sekolah dan faktor iklim kelas dapat memberikan dukungan yang memungkinkan semua 

anggota komunitas sekolah untuk mengajar dan belajar dengan optimal. Iklim sekolah, 

termasuk “kepercayaan, menghormati, saling mengerti kewajiban, dan perhatian untuk 

kesejahteraan lainnya, memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendidik dan peserta 

didik. 

Hubungan antar peserta didik, serta kemajuan sekolah secara keseluruhan. Iklim 

sekolah yang positif merupakan lingkungan yang kaya, untuk pertumbuhan pribadi dan 

keberhasilan akademis. Iklim akademik yang dirasakan siswa di kelas dipengaruhi oleh 

cara mengajar guru, pola aktivitas komunikasi akademik diantara siswa dengan siswa, 

dan siswa dengan guru. Selain itu, iklim tersebut juga dipengaruhi sikap guru dalam 

menjalankan tugas-tugasnya, dan sikap siswa dalam menjalankan aturan-aturan dan 

tugas-tugas sekolah/belajar. Masih ada siswa yang belum sepenuhnya nyaman terhadap 

Iklim sekolah khususnya pada proses belajar mengajar.  
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Peran guru untuk menumbuhkan iklim sekolah yang hangat melalui proses 

belajar mengajar perlu ditingkatkan. Pemberian motivasi dan apresiasi atas pemikiran 

siswa dapat memberikan ruang bagi siswa untuk berani mengeluarkan pendapat dan 

berkreativitas. Sebaliknya, apabila guru memberikan tanggapan yang apresiatif atas 

pertanyaan, pendapat, pemikiran dan kreasi siswa, akan membuat iklim sekolah di kelas 

menjadi tidak kondusif. Siswa akan merasa tertekan dan takut untuk ikut serta secara 

aktif dalam proses belajar mengajar. Tantangannya adalah, menciptakan iklim 

lingkungan sekolah yang positif adalah hal yang sangat sulit. Setiap manusia memiliki 

pemikiran sendiri-sendiri, sehingga akan sulit untuk membuat seseroang menjadi 

bersemangat dan optimis dengan perintah. Hal itu membutuhkan perawatan yang 

banyak, sebab motivasi dan kebutuhan manusia adalah hal yang kompleks. 

Iklim sekolah yang positif dapat dilihat dari interaksi antar manusia dan melihat 

lingkungan fisiknya. Pada tahun 2007, National School Climate Council, mengeluarkan 

criteria spesifik yang mendefinisikan iklim sekolah yang positif, yaitu: 

1) Norma, nilai, dan harapan yang mendukung kemanan sosial, emosional, dan fisik. 

2) Keterikatan dan saling menghormati satu sama lain. 

3) Murid, keluarga, dan pendidik bekerja bersama-sama untuk mengembangkan visi 

sekolah. 

4) Pendidik memelihara sikap menekankan keuntungan yang didapatkan dari belajar. 

5) Setiap orang berkontribusi dalam operasional sekolah dan menjaga lingkungan fisik 

sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dari 5 aspek tersebut 

saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Jika norma, nilai, dan harapan bisa 

terwujud sesuai dengan visi sekolah maka keterikatan antara warga sekolah akan 

terjalin. Sikap saling menghormati dan saling menjaga kepercayaan masing-masing 

dapat dilihat dari interaksi berbagai guru yang berasal dari berbagai macam agama, ras, 

dan suku bangsa. 

Menurut Mulyasa (2004: 23) mengemukakan iklim sekolah yang kondusif 

sebagai berikut: lingkungan yang aman, nyaman dan tertib; ditunjang oleh optimisme 

dan harapan warga sekolah; kesehatan sekolah; kegiatan-kegiatan yang berpusat pada 

perkembangan peserta didik. Dari pemaparan di atas iklim sekolah tidak hanya 

mengenai interaksi antar warga sekolah tetapi lebih luas mencakup pada kondisi dan 

situasi sekolah, sistem administratif, peraturan/kebijakan, kebudayaan sekolah dan 

suasana psikologi warga sekolah.  

Sebagai organisasi sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu 

sekolah dengan sekolah yang lainnya, hal ini merujuk pada aspek yang dikembangkan 

pada setiap sekolah. Aspek iklim sekolah terbentuk dari dua faktor yaitu faktor 

lingkungan fisik dan non fisik. Faktor lingkungan fisik meliputi: aturan/norma, 

keamanan dan lingkungan sedangkan faktor lingkungan non fisik meliputi: dorongan 

untuk belajar, dukungan sosial orang dewasa dan dukungan sosial siswa. Iklim sekolah 

yang positif akan membentuk karakter yang positif terhadap warga sekolah maupun 

lingkungan sekitar sekolah. Hal ini sangat berkaitan dengan pembentukan karakter pada 

siswa, sehingga iklim sekolah diduga mempunyai pengaruh terhadap karakter siswa. 

Budaya dan iklim sekolah bukanlah suatu sistem yang lahir sebagai aturan yang 

logis atau tidak logis, pantas atau tidak pantas yang harus dan patut ditaati dalam 
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lingkungan sekolah, tetapi budaya dan iklim sekolah harus lahir dari lingkungan suasana 

budaya yang mendukung seseorang melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, rela, 

alami dan sadar bahwa apa yang dilakukan (ketaatan itu muncul dengan sendirinya 

tanpa harus menunggu perintah atau dibawah tekanan) merupakan spontanitas 

berdasarkan kata hati karena didukung oleh iklim lingkungan yang menciptakan 

kesadaran kita dalam lingkungan sekolah. Misalnya budaya disiplin, budaya berprestasi 

dan budaya bersih. 

Pemahaman bahwa budaya dan iklim sekolah mempunyai sifat yang sama, tidak 

berarti bahwa tidak akan terdapat sub-budaya di dalam budaya sekolah. Oleh karena itu 

budaya yang terbentuk dalam lingkungan sekolah yang merupakan karakteristik sekolah 

adalah budaya dominan atau budaya yang kuat, dianut, diatur dengan baik dan dirasakan 

bersama secara luas. Makin banyak personil sekolah yang menerima nilai-nilai inti, 

menyetujui gagasan berdasarkan kepentingannya, dan merasa sangat terikat pada nilai 

yang ada maka makin kuat budaya tersebut. Karena para personil sekolah memiliki 

pengalaman yang diterima bersama, sehingga dapat menciptakan pengertian yang sama. 

Hal ini bukan berarti bahwa anggota yang stabil memiliki budaya yang kuat, karena 

nilai inti dari budaya sekolah harus dipertahankan dan dijunjung tinggi, namun juga 

harus dinamis.  Untuk menciptakan budaya sekolah yang kuat dan positif perlu 

dibarengi dengan rasa saling percaya dan saling memiliki yang tinggi terhadap sekolah, 

memerlukan perasaan bersama dan intensitas nilai yang memungkinkan adanya kontrol 

perilaku individu dan kelompok serta memiliki satu tujuan dalam menciptakan perasaan 

sebagai satu keluarga. 

Budaya organisasi sekolah tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang dianut oleh 

individu-induidu yang memiliki kepentingan dengan sekolah, atau dengan kata lain 

budaya dan iklim sekolah merupakan hasil interaksi nilai-nilai yang dianut individu 

didalam dan diluar sekolah. Sekolah merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan 

secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif terus-menerus untuk mewujudkan visi, 

misi, tujuan dan sasaran sekolah. 

 

Sekolah Metta Maitreya Menuju Sekolah “Dunia Satu Keluarga” 

 

Secara konseptual, iklim lingkungan atau suasana di sekolah didefinisikan sebagai 

seperangkat atribut yang memberi warna atau karakter, spirit, etos, suasana batin, setiap 

sekolah (Fisher & Fraser, 1990; Tye, 1974). Secara operasional, sebagaimana halnya 

pengertian iklim pada cuaca, iklim lingkungan di sekolah dapat dilihat dari faktor 

seperti kurikulum, sarana, dan kepemimpinan kepala sekolah, dan lingkungan 

pembelajaran di kelas. Beberapa pengertian lain mengenai iklim sekolah yang hampir 

memiliki makna serupa dikemukakan berikut ini. Hoy dan Miskel (1987) merumuskan 

pengertian iklim sekolah sebagai persepsi guru terhadap lingkungan kerja umum 

sekolah.    

Selama dua dasawarsa lingkungan pembelajaran di sekolah dipandang sebagai 

salah satu faktor penentu keefektifan suatu sekolah (Creemer et al., 1989). Fisher dan 

Fraser (1990) juga menyatakan bahwa peningkatan mutu lingkungan kerja di sekolah 

dapat menjadikan sekolah lebih efektif dalam memberikan proses pembelajaran yang 

lebih baik. Freiberg (1998) menegaskan bahwa lingkungan yang sehat di suatu sekolah 
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memberikan kontribusi yang signifikan terhadapan proses kegiatan belajar mengajar 

yang efektif. Ia memberikan argumen bahwa pembentukan lingkungan kerja sekolah 

yang kondusif menjadikan seluruh anggota sekolah melakukan tugas dan peran mereka 

secara optimal. Hasil-hasil penelitian selaras dan mendukung penegasan tersebut. 

Atwool (1999) menyatakan bahwa lingkungan pembelajaran sekolah, dimana siswa 

mempunyai kesempatan untuk melakukan hubungan yang bermakna di dalam 

lingkungan sekolahnya, sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan belajar 

siswa, memfasilitasi siswa untuk bertingkah laku yang sopan, serta berpotensi untuk 

membantu siswa dalam menghadapi masalah yang dibawa dari rumah. Mereka juga 

menyarankan bahwa intervensi sekolah yang meningkatkan rasa kepuasan sekolah akan 

dapat meningkatkan prestasi akademik siswa.    

Dari sekian karakteristik yang ada, dapat dikatakan bahwa budaya sekolah 

bukan hanya refleksi dari sikap para personil sekolah, namun juga merupakan cerminan 

kepribadian sekolah yang ditunjukan oleh perilaku individu dan kelompok dalam 

sebuah komunitas sekolah. 

Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau 

falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen 

sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di 

sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil sekolah. Budaya 

sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima 

secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami, 

yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama diantara 

seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa dan jika 

perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah. 

Setiap sekolah memiliki kepribadian atau karakteristik tersendiri yang diciptakan 

dan dipertahankan serta mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap unsur 

dan komponen sekolah yang merupakan budaya dan iklim suatu sekolah. Jadi peran 

kepala sekolah pada dasarnya  harus dapat menciptakan budaya bagaimana orang 

belajar dan bagaimana kita bisa membantu mereka belajar. 

Sebagai sekolah umum yang bercirikan budaya kasih, segenap stakeholder 

Sekolah Metta Maitreya senantiasa berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan baik dalam pengajaran maupun pengelolaan, demi 

mewujudkan cita-cita pendirian Sekolah Metta Maitreya sebagai sebuah lembaga 

pendidikan yang berupaya membantu pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru 

menciptakan generasi yang lebih baik sebagaimana harapan kita bersama. Hal ini 

sejalan dengan program Pemerintah dalam pembangunan ”Pendidikan Berkarakter 

Bangsa”. 

Yayasan Prajnamitra Maitreya menggariskan visi dan misi yang menjadi acuan 

bagi segenap stakeholder sekolah dalam menjalankan dan mengembangkan Sekolah 

Metta Maitreya. Adapun visi Sekolah Metta Maitreya adalah: 

1) Terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif sehingga 

proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

2) Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dan terkini 

3) Terwujudnya manajemen sekolah yang tangguh 
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4) Terwujudnya peserta didik yang mampu berprestasi di bidang sains, bahasa, 

olahraga, seni, kesenian, dan ICT. 

5) Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif serta mampu menerapkan 

nilai-nilai agama, moralitas, dan budaya cinta alam dalam kehidupan sehari-hari. 

Dan yang menjadi misi Sekolah Metta Maitreya adalah: 

1) Dengan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan variatif memenuhi 

kebutuhan dan kompetensi peserta didik 

2) Memotivasi dan membantu setiap peserta didik dalam mengembangkan potensi 

diri secara optimal dan proporsional yang mengarahkan kepada praktik hati 

nurani dalam kehidupan kebersamaan 

3) Menumbuhkan penghayatan terhadap spiritual ajaran agama yang dianut dan 

nilai-nilai budaya bangsa, sehingga peserta didik lebih arif bijaksana dalam 

bertindak. 

Dengan berlandaskan 3 pedoman dasar pembelajaran maitreyani, maka nilai-

nilai pendidikan di Sekolah Metta Maitreya tidak hanya diperoleh dalam proses belajar 

mengajar di kelas melainkan juga melalui pengamatan sikap hidup sehari-hari peserta 

didik. Dalam pembentukan karakter siswa, Sekolah Metta Maitreya mengembangkan 

program pendidikan tambahan yaitu: Program Pemantapan Moral Etika (PME) berupa 

ceramah, motivasi, dan bimbingan nurani bagi peserta didik setiap minggu. Dengan 

komitmen dari seluruh lapisan yang tergabung dalam sekolah tersebut tentunya dapat 

menghasilkan penerus bangsa yang mampu membawa perubahan bagi pendidikan yang 

harmonis, peradaban, dan budaya bangsa melalui nilai-nilai kehidupan yang harmonis 

dan sejahtera dalam semangat kebersamaan untuk mewujudkan Dunia Satu Keluarga. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Suatu organisasi termasuk sekolah tidak terlepas dari lingkungan yang  mengelilinginya, 

baik internal maupun eksternal, salah satunya adalah budaya organisasi. Budaya 

organisasi sebagai salah satu lingkungan organisasi sangat mempengaruhi terciptanya 

iklim atau suasana organisasi. Iklim atau suasana organisasi merupakan bagian dari 

kultur organisasi yang dipandang dan dipahami oleh anggota organisasi. Iklim sekolah 

adalah persepsi kolektif terhadap kualitas dan karakter dari kehidupan sekolah 

mencakup perilaku dari kepala sekolah, guru dan staf, serta dinamika sekolah. Iklim 

sekolah di SMP Metta Maitreya Pekanbaru dipersepsikan baik oleh para siswa. Secara 

fisik, mereka merasa nyaman dan kerasan ketika mereka mereka belajar di sana, dengan 

fasilitas sekolah yang mereka anggap mencukupi. 

Selain mempersepsikan bahwa sekolah sangat memperhatikan capaian akademik 

para siswanya, para siswa juga menganggap bahwa sekolah mereka sangat 

mengedepankan kedisiplinan tinggi dan keteraturan bagi para warga sekolah. Mereka 

merasa bahwa interaksi diantara sesama mereka, baik secara horizontal ataupun vertikal 

antar kelas, juga sangat baik, terawasi, dan aman. Konflik-konflik yang ada di sekitar 

siswa bisa dengan cepat bisa ditangani sekolah. Para guru mempersepsikan bahwa 
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kondisi sekolah saat ini merupakan salah satu warisan dari kepemimpinan yang 

terdahulu. 

Upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk memperbaiki mutu sekolah 

berfokus semua komponen sekolah, yaitu input, proses, dan output. Usaha-usaha yang 

dilakukan kepala sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang mendorong 

terciptanya iklim sekolah yang positif yaitu melalui pengembangan keprofesian dan 

kepribadian guru, pengawasan tidak langsung dan langsung, menjaga keharmonisan 

hubungan dan pengembangan bakat, minat, dan karakter siswa melalui intra dan ekstra 

kurikuler, dan penyediaan sumber belajar mutakhir. Iklim sekolah, yang mencakup: 

ekspektasi prestasi siswa yang tinggi, lingkungan sekolah yang teratur, moral yang 

tinggi, perlakuan terhadap siswa yang positif, penyertaan aktivitas siswa yang tinggi dan 

hubungan sosial yang positif ternyata memiliki korelasi yang kuat dengan hasil-hasil 

akademik siswa. 

 

Saran 

 

Terkait dengan temuan-temuan di lapangan, ada beberapa saran yang bisa disampaikan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Kepala sekolah memegang peran penting dalam menciptakan, mengembangkan, 

dan mempertahankan iklim yang ada. Untuk itu, kepala sekolah perlu terus 

melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengembangan semua sistem sekolah 

agar iklim yang ada bisa terjaga, berkembang, dan berkesinambungan. 

2. Perlu tindaklanjut menciptakan menciptakan lingkungan kelas yang berpihak 

pada kebutuhan dan minat belajar peserta didik agar motivasi belajarnya 

semakin terus meningkat. Karena ada kemungkinan tidak bisa dibangunnya 

iklim kelas yang kondusif disebabkan oleh iklim sekolah yang tidak kondusif. 

3. Penyaluran perilaku yang positif melalui kegiatan-kegiatan ekstakurikuler 

sebaiknya lebih dikembangkan sehingga dapat menunjang dalam pembentukan 

karakter peserta didik. 
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MALAYSIA. 

 

Abstrak 

Refleksi guru merupakan salah satu langkah yang penting dalam pelaksanaan 

Lesson Study. Bagi meningkatkan professionalisma guru, Lesson Study telah 

menjadi amalan penting dalam pelaksanaan Program Professional Learning 

Community (PLC) di Malaysia. “Video Critique” dan “Lesson Study” adalah 

di antara alat dalam pelaksanaan PLC.Oleh kerana Lesson Study baru 

diperkenalkan pada tahun 2011, maka amalan guru dalam melaksanakan 

Lesson Study masih di peringkat pembelajaran. Antara perkara yang menjadi 

masalah kepada guru ialah cara membuat refleksi yang baik semasa membuat 

pemerhatian di dalam kelas. Justeru, kajian ini dijalankan bertujuan untuk 

meneroka cara guru cemerlang membuat refleksi serta tahap refleksi mereka 

terhadap video pengajaran guru di sebuah sekolah di Negeri Sembilan.Kajian 

ini telah dijalankan secara kualitatif. Peserta kajian adalah seramai 17 orang 

guru cemerlang termasuk dua orang pensyarah. Data telah dikumpulkan 

dengan menggunakan dokumen pemerhatian refleksi peserta kajian dan video 

sesi video critiquetersebut telah dirakam. Data telah dianalisis menggunakan 

teknik analisis dokumen video sesi dialog refleksi yang telah ditranskripkan. 

Hasil dapatan mendapatiterdapat empat tahap reflektif iaitu Deskriptif, 

Reflektif Dialog, Reflektif Deskriptif dan Reflektif Kritikal. Majoriti guru 

cemerlang membuat refleksi pada tahap Reflektif Dialog. Terdapat 

sebahagian guru cemerlang membuat refleksi pada tahap Reflektif Deskriptif 

dan hanya sedikit guru cemerlang berjaya membuat Reflektif Kritikal. Kajian 

ini memberi implikasi bahawa perlunya pendedahan terhadap amalan reflektif 

semasa proses pemerhatian agar guru mendapat maklum balas yang 

mendalam dan bermakna hasil daripada amalan dalam Pembelajaran 

Komuniti.  

 

Kata Kunci: Pemikiran Reflektif, guru cemerlang, Video Critique, Lesson 

Study, Professional Learning Community (PLC) 

 

 

1. Pengenalan 

Kualiti pembelajaran dan pengajaran (PdP) guru di dalam kelas memainkan peranan 

penting dalam menghasilkan pembelajaran yang berkesan dan bermakna kepada murid. 

Guru adalah salah satu faktor yang boleh mempengaruhi prestasi akademik dan 

pembentukan peribadi pelajar(Bryne 1983; Haniza 2003;How 2007; Rodiah 2008). 

Menurut Cruickshank dan Haefele (2010), terdapat beberapa kriteria yang menentukan 

kualiti seorang guru dan salah satu daripadanya adalah mengamalkan pemikiran 
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reflektif. Terdapat banyak kajian telah dijalankan berkaitan dengan amalan pemikiran 

reflektif di seluruh dunia (Hatton & Smith 1995;Rarieya 2005, Nor Hazniza 2006; 

Fariza Khalid et al. 2015). Ini adalah kerana pemikiran dan amalan refleksi merupakan 

aspek yang penting untuk meningkatkan pengajaran guru supaya ia lebih berkesan. 

Selain itu, guru yang berfikiran reflektif juga dapat meningkatkan kecekapannya dalam 

menghadapi suasana PdP yang mencabar serta bertindak secara kreatif dan inovatif 

dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran murid. 

Oleh itu, membuat refleksi adalah suatu perkara yang wajib bagi setiap guru di 

Malaysia. Namun begitu, persoalannya, sejauh manakah tahap pemikiran reflektif guru 

di negara kita ? Hasil kajian Nor Hazniza (2006) mendapatimajoriti pemikiran dan 

amalan refleksi guru pelatih sains berada pada tahap yang rendah dan hanya mampu 

membuat refleksi pada perkara yang remeh-temeh. Lebih malang lagi apabila 

kebanyakan guru dan pensyarah pembimbing tidak memberikan bimbingan yang 

sepenuhnya mengenai penulisan reflektif pada ruangan refleksi kendiri(Noor Azlan & 

Sharifah Alima Nadia 2010) . Dapatan kajian yang dijalankan oleh Yorulmaz (2006) 

dalam Poyraz dan Usta (2013) terhadap 450 orang guru mendapati majoriti guru tidak 

menerima sebarang latihan dalam perkhidmatan yang berkaitan dengan pemikiran 

reflektif danmereka juga mengalami kesukaran daripada membuat perancangan 

pengajaran termasuklah membuat penilaian amalan pengajaran mereka. Ini 

menunjukkan kebanyakan guru di sekolah terutama guru novis harus mendapat 

pendedahan dan bimbingan daripada guru yang lebih lama berkhidmat tentang cara 

membuat refleksi dengan lebih mendalam. 

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memperkenalkan Lesson Study di 

bawah program Kominiti Pembelajaran Professional (PLC) dalam kalangan semua guru 

di sekolah secara berperingkat. Amalan Lesson Study masih baru di Malaysia 

berbanding negara lain seperti Indonesia dan Singapura(Zanaton et al. 2014). Ia 

merupakan suatu pendekatan bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap pengajaran 

guru dalam kelas.Dari aspek pengajaran guru,Lesson Study yang dijalankan di sekolah 

dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran guru dari pelbagai aspek pengajaran 

disamping memperbaiki pengajaran mereka. Dalam program ini, guru dapat belajar 

secara kolaboratif bersama dengan komuniti professional yang lain untuk meningkatkan 

prestasi mereka serta bertukar pandangan tentang situasi yang mereka hadapi di dalam 

kelas. Kajian telah membuktikan keberkesanan Lesson Study sebagai salah satu strategi 

yang dapat membantu guru untuk memperbaiki amalan pengajaran mereka termasuk 

kemahiran membuat penilaian terhadap PdP mereka (Chassels & Melville 2009). 

Amalan Lesson Study dan Video Critique dapat meningkatkan kemahiran guru dalam 

membuat refleksi. Melalui proses ini, guru-guru berfikir secara kritikal tentang PdP, 

meneroka jurang dalam pengetahuan mereka, dan memperoleh maklumat yang 

diperlukan  melalui antara satu sama lain atau melalui pakar bidang(Lewis 

2002).Justeru, kajian ini bertujuan untuk meneroka cara guru cemerlang membuat 

refleksi terhadap video pengajaran guru menggunakan kaedah video critique.  

 

2.0 Lesson Study dan Video Critique 
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Komuniti Pembelajaran Professional (PLC) adalah salah satu usaha untuk 

menambahbaik pencapaian sekolah. Usaha ini adalah untuk membentuk budaya 

pembelajaran dalam kalangan guru di dalam organisasi sekolah. Ia adalah suatu proses 

di mana guru berusaha membangunkan potensi diri menerusi pelaksanaan kerja dan 

pembelajaran dalam satu pasukan secara berterusan. Terdapat ramai pengkaji 

memberikan definisi terhadap istilah komuniti pembelajaran. Hord (1997) menyatakan 

komuniti pembelajaran merujuk kepada amalan perkongsian ilmu kepada masyarakat di 

sekolah termasuk ibu bapa bagi membincangkan peningkatan pencapaian murid 

menerusi aktiviti atau program penambahbaikan kurikulum atau pembelajaran murid. 

Manakala Astuto et al. (1993) pula berpendapat bahawa komuniti pembelajaran adalah 

usaha guru dan pentadbir sekolah untuk mengenal pasti ilmu dan berkongsi 

pembelajaran tersebut. Secara keseluruhannya, pengkaji berpendapat amalan 

perkongsian dan pembelajaran guru dalam komuniti pembelajaran professional ini 

bertujuan untuk meningkatkan professionalisme guru melalui perkembangan 

pembelajaran semasa proses pembelajaran di dalam kelas. Terdapat beberapa strategi 

dan alat diperkenalkan dalam pelaksanaan PLC. Antaranya adalah “Lesson Study” dan 

“Video Critique”. 

Lesson Study telah diperkenalkan oleh Makoto Yoshida, seorang pakar yang 

mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang ini (Fernandez & Yoshida 2004). Ia 

adalah salah satu kaedah yang digunakan untuk membuat kajian berkaitan dengan 

proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Kaedah ini telah lama digunakan di 

Jepun untuk meningkatkan pencapaian murid. Objektif utamanya adalah untuk melatih 

guru supaya lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran murid dan meningkatkan 

keberkesanan PdP mereka (Saito & Sato 2012).  Melalui Lesson Study, guru-guru di 

Jepun bekerjasama secara bersepadu dalam membuat kajian tentang pengajaran bilik 

darjah memulakan perubahan yang positif bagi amalan pengajaran dan pembelajaran 

pelajar(Rock & Wilson 2005). Selain itu,  amalan Lesson Study turut dapat membantu 

guru novis dalam menghasilkan PdP yang lebih berkesan. Ini adalah kerana di dalam 

program ini, guru-guru novis dapat bekerjasama dan bertukar pendapat dengan guru 

yang lebih pakar dan berpengalaman tentang PdP yang telah mereka hasilkan. 

Manakala “Video Critique” adalah satu kaedah yang turut digunakan dalam 

menjalankan Lesson Study. Ia juga turut dikenali sebagai “Reflektif Dialog”. 

Penggunaan video dalam pendidikan guru telah diperkenalkan di negara barat seperti 

Amerika Syarikat pada tahun 1960. Sejak itu, pelbagai program berasaskan video telah 

popular bermula dari sesi “micro-teaching” (Borg 1972)  hingga ke program-program 

yang melibatkan multimedia yang terkini (Lampert & Ball 1998). Pada mulanya, 

perekodan video di dalam kelas hanya digunakan oleh guru pengganti untuk dinilai oleh 

penilai (Olivero 1965).  Namun, pada awal 1990-an, rakaman video  mula digunakan 

oleh penyelidik dan guru dalam konteks Kelab Video ( Sherin 1998; Tochon 1999). 

Kelab Video berfungsi sama seperti pelaksanaan “Video Critique”dalam PLC. Proses 

pelaksanaan “Video Critique” dalam PLC adalah guru yang terpilih telah merekod 

video pengajaran mereka dan kemudiaannya rakaman video tersebut akan 

dipertontonkan di dalam satu perjumpaan guru-guru . Guru-guru di dalam perjumpaan 

tersebut akan memberi refleksi masing-masing terhadap pengajaran tersebut., Secara 
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tidak langsung dengan pelaksanaan kaedah “Video Critique”, guru-guru yang terlibat 

dapat mengukuhkan dan meningkatkan amalan pemikiran reflektif masing-masing. 

 

2.1  Pemikiran Reflektif 

 

Refleksi dalam pengajaran adalah bertujuan untuk mengubah suai pengajaran 

bagi meningkatkan PdP dalam bilik darjah di bawah konteks perkembangan 

profesionalisme (Mok 2000). Ia merupakan suatu proses yang penting bagi semua guru 

dalam meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran murid kerana mereka 

mengingat dan membuat analisis secara terperinci terhadap PdP yang lepas dan dapat 

memperbaikinya pada masa akan datang. Dengan membuat refleksi, seorang guru dapat 

menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan serta bermakna kepada murid.  John 

Dewey (1933) di dalam bukunya yang bertajuk “How We Think?” menyatakan bahawa 

individu yang mempraktikkan pemikiran reflektif akan sentiasa aktif dalam memikirkan 

masalah yang dihadapi, komited untuk mencari jalan penyelesaian, sanggup 

mengorbankan masa bagi memastikan masalah yang dihadapi dapat di atasi dan 

berfikiran terbuka untuk menerima pandangan dari luar yang berpotensi untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Proses amalan reflektif dalam kalangan guru selalunya melibatkan proses 

menilai amalan pengajaran harian di dalam kelas. Proses pemikiran reflektif juga 

cenderung melibatkan pengamalnya menyedari serta berupaya membuat penilaian 

secara kritikal terhadap situasi amalan mereka sendiri. Dewey dalam Grand dan 

Zeichner (1984) menyatakan terdapat tiga sikap yang perlu ada pada seorang guru 

sebagai persediaan untuk menjadi seorang yang berfikiran reflektif. Pertama, seseorang 

itu harus mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pandangan dari pelbagai 

pihak, memberi perhatian kepada pelbagai kemungkinan dan mengenal pasti 

kemungkinan berlakunya kesalahan dalam amalan yang sering kita lakukan dalam 

kepercayaan kita terhadap sesuatu perkara. Kedua, seseorang itu harus mempunyai 

sikap bertanggungjawab dengan membuat pertimbangan secara berhati-hati terhadap 

akibat kepada tindakan bakal diambil. Akhir sekali, sikap yang perlu ada pada seorang 

guru yang berfikiran reflektif adalah berusaha dengan sedaya upaya dan seikhlas hati 

dalam membuat refleksi di dalam kelas. Seorang guru yang reflektif harus mempunyai 

sikap berdedikasi dan komited untuk mengajar semua murid di dalam kelas dan bukan 

hanya segelintir murid sahaja.  

 

2.2 Model Refleksi 

 

Terdapat beberapa Model Refleksi yang telah dicadangkan oleh beberapa pengkaji 

seperti Model Pengajaran Reflektif (Pollard & Tann 1990) dan Model Refleksi 

(McAlpine et al. 1999) yang bertujuan untuk meningkatkan keupayaan guru pelatih 

membuat refleksi secara lebih teliti dan kritikal. Oleh itu, melalui kajian ini pengkaji 

ingin melihat model yang digunakan oleh guru cemerlang untuk membuat refleksi 

terhadap video pengajaran guru di sekolah. Untuk menganalisis tahap pengukuran 

refleksi guru cemerlang pengkaji menggunakan Model Pengukuran Penulisan Refleksi 
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oleh Hatton dan Smith (1995). Terdapat empat kategori refleksi dalam model ini iaitu 

Deskriptif, Refleksi Deskriptif, Refleksi Dialog dan Refleksi Kritikal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 1: Tahap Penulisan Refleksi (Sumber Hatton &Smith (1995) 

 

Menurut Hatton dan Smith (1995), tahap yang paling bawah dalam proses 

membuat refleksi adalah „Deskriptif‟. Tahap ini guru hanya melaporkan tentang apa 

yang berlaku di dalam kelas atau semasa PdP. Tahap yang kedua adalah tahap „Refleksi 

Deskriptif‟ dimana guru boleh memberi sebab, akibat dan memberi justifikasi 

berdasarkan pertimbangan peribadi terhadap PdP mereka. Tahap ketiga pula adalah 

tahap „Dialog Reflektif‟ dimana guru boleh berhujah dengan diri sendiri atau orang lain 

tentang sebab, akibat dan memberi justifikasi tentang tindakan yang sepatutnya 

dilakukan terhadap PdP yang akan datang. Tahap yang tertinggi dan sepatutnya 

diamalkan oleh semua guru adalah „Kritikal‟ di mana guru boleh berhujah dengan diri 

sendiri atau orang lain tentang sebab, akibat dan membuat keputusan dengan mengambil 

kira konteks yang lebih luas dari segi sejarah, sosial, dan politik serta melaksanakan 

tindakan sewajarnya. 

 

3.0  Metodologi 

Kajian ini bertujuan untuk meneroka cara guru cemerlang membuat refleksi 

terhadap video pengajaran di sebuah sekolah menengah berprestij tinggi di daerah 

Seremban, Negeri Sembilan. Kajian kualitatif telah digunakan untuk mendapat data 

yang mendalam tentang cara guru guru cemerlang membuat refleksi terhadap video 

pengajaran guru. Pemilihan peserta kajian ini adalah berbentuk persampelan bertujuan 

(purposive sampling)di mana peserta kajian yang dipilih adalah bersesuaian dengan 

 

PENULISAN DESKRIPTIF 

Melaporkan sesuatu kejadian atau peristiwa yang 

berlaku di dalam kelas 

PENULISAN REFLEKSI 

DESKRIPTIF 

Sebab, akibat, justifikasi 

DIALOG 

Sebab, akibat berhujah 

dengan diri, justifikasi 

dengan tindakan 

KRITIKAL 

Sebab, akibat, berhujah dengan 

diri sendiri, mengaitkan peristiwa 

yang belaku dengan pegangan 

prinsip dan falsafah serta 

melaksanakan tindakan yang 

sewajarnya 

Tahap yang perlu 

ideal perlu dipupuk 

di kalangan guru 
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fokus kajian yang ingin dikaji oleh pengkaji). Menurut Chua Yan Piaw (2014) 

persampelan bertujuan (purposive sampling) merujuk kepada prosedur persampelan di 

mana subjek yang dipilih mempunyai ciri-ciri tertentu serta bertepatan dengan fokus 

kajian yang ingin dikaji.Oleh itu, kriteria pemilihan peserta kajian ini adalah guru 

cemerlang atau pegawai Pejabat Pendidikan Daerah, Seremban, N.sembilan, terlibat 

dalam pelaksanaan Lesson Study.Peserta kajian yang terlibat adalah terdiri daripada 17 

orang cemerlang dari pelbagai kepakaran yang berbeza.   

Instrumen kajian adalahpemerhatian rakaman video refleksi peserta kajian serta 

transkrip rakaman tersebut. Pengkaji memilih untuk menggunakan rakaman video untuk 

mengumpul data adalah disebabkan ia mudah untuk digunakan dan penggunaan 

rakaman video memudahkan pengkaji mendapat maklumat untuk fokus kajian ini. 

Kelebihan penggunaan video sebagai instrumen pengumpulan data adalah ia mudah 

dicapai,boleh dikongsi dan pengkaji boleh membuat proses ulang semula dalam proses 

menganalisis data    (Carey Jewitt  2012). Struktur proses video critique adalah 

terbahagi kepada tiga aktiviti iaitu taklimat (pre-reflective dialog), sesi menonton video 

pengajaran dan dialog refleksi. Taklimat dijalankan sebelum dialog refleksi oleh peserta 

kajian dimulakan. Peserta kajian telah diberikan penjelasan tentang kajian oleh 

moderator. Setiap peserta kajian dikehendaki menetapkan fokus pemerhatian untuk 

dibincangkan semasa refleksi. Namun elemen lain boleh dinilai mengikut keperluan 

peserta kajian. Selepas penerangan diberi, sesi video pengajaran seorang guru 

matematik yang bertajuk “Interception” and “Union” telah dipertontonkan kepada 

semua peserta kajian. Selesai menonton video tersebut, semuapeserta kajian memberi 

refleksi masing-masing tentang pengajaran guru tersebut secara terbuka berdasarkan 

fokus yang telah mereka pilih.Pengkaji adalah salah seorang pemerhati di dalam kajian 

ini. Proses perbincangan refleksi peserta kajian telah divideokan. Data yang telah 

dikumpul adalah berbentuk rakaman video yang kemudiannya ditranskripkan oleh 

penyelidik secara menyeluruh. 

 

4.0 Analisis Data 

Miles dan Hubermann (1994) menyatakan bahawa proses menganalisis data 

kualitatif memerlukan penelitian yang terperinci kerana datanya berbentuk unjuran dan 

transkripnya boleh mempunyai maksud yang banyak dan berbeza. Justeru, proses 

penganalisisan data pemerhatian refleksi guru cemerlang  telah melibatkan lima tahap. 

Tahap yang pertama adalah tahap pengumpulan data iaitu` ketika sesi refleksi peserta 

kajian dijalankan dan dirakamkan dalam bentuk video manakala tahap kedua adalah 

proses dimana pengkaji mendengar, mencatat dan menyalin transkrip daripada rakaman 

video tersebut. Tahap ketiga bagi proses analisis data kajian ini adalah pengkaji 

membaca dan mengekodkan transkrip sesi refleksi peserta kajian mengikut tema dan 

sub-temasebagai tentatif. Setelah ayat transkrip itu dikodkan, ia dibincangkan bersama 

penilai. Tahap keempat pula adalah proses peer-reviewed dilakukan dengan berdasaran 

tema dan sub-tema yang telah ditentukan.Tahap yang terakhir adalah proses membuat 

rumusan dan justifikasi terhadap data yang telah dianalisis serta menulis laporan bagi 

dapatan analisis data kajian ini. 

 

4.0 Dapatan dan Perbincangan 
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Hasil dapatan analisis data pemerhatian pemerhatian rakaman video serta 

transkrip refleksi peserta kajian dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu (1) model 

refleksi guru cemerlang terhadap Video Critique  dan (2) tahap refleksi guru cemerlang. 

Bahagian pertama pengkaji menganalisis refleksi peserta kajian terhadap video 

pengajaran guru tersebut dan merangka model refleksi. Manakala bahagian kedua 

pengkaji melihat kepada tahap refleksi guru cemerlang menurut model penulisan 

refleksi Hatton dan Smith (1995). 

4.1 Model Refleksi guru cemerlang terhadap Video Critique 

Hasil dapatan kajian ini mendapatiterdapat terdapat tiga fasa yang terdapat 

dalam model refleksi guru cemerlang terhadap Video Critique.Fasa pertama adalah 

fokus refleksi diikuti dengan fasa analisis iaitu menyatakan kekuatan dan kelemahan 

PdP dan fasa akhir adalah Kesimpulan. Rajah 2 menunjukkan Model Refleksi Guru 

Cemerlang Terhadap Video Critique dalam kajian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 2: Model Refleksi Guru Cemerlang Terhadap Video Critique 

 

Fasa pertama dalam Model Refleksi ini adalah fasa Fokus, di mana peserta 

kajian dikehendaki menyatakan fokus refleksi mereka terhadap video  pengajaran yang 

telah ditonton. Peserta kajian dikehendaki menetapkan fokus pemerhatian untuk 

dibincangkan semasa refleksi. Namun elemen lain turut boleh dinilai mengikut 

keperluan peserta kajian.Fokus refleksi adalah untuk memudahkan guru yang dikritik 

dapat membuat catatan dan mendapat gambaran keseluruhantentang refleksi yang akan 

diberikan oleh guru cemerlang terhadap video pengajarannya. Secara keseluruhan, 

pengkaji mendapati majoriti peserta kajian banyak membuat refleksi berfokuskan 

kepada penglibatan murid di dalam kelas. Jadual 1 menunjukkan majoriti guru memberi 

fokus kepada penglibatan murid di dalam refleksi mereka berbanding kaedah 

pengajaran guru dan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru.  

Jadual 1: Fokus refleksi guru cemerlang 

Fokus Refleksi Contoh Refleksi 

Fokus 

Menyatakan fokus 

refleksi 

Analisis 

Menyatakan 

kekuatan PdP 

guru 

Menyatakan 

kelemahan PdP 

guru 

Kesimpulan 

Menyatakan cadangan 

penambahbaikan PdP 
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Manakala fasa yang kedua dalam model refleksi ini adalah fasa analisis, di mana 

dalam fasa ini guru cemerlang memberi refleksi mereka tentang PdP secara keseluruhan 

termasuk menyatakan kekuatan dan kelemahan PdP tersebut. Hasil analisis 

data,mendapatiterdapat beberapa kekuatan PdP yang telah dikenal pasti oleh peserta 

kajian terhadap video pengajaran tersebut.Antaranya, majoriti peserta kajian 

menyatakan pengajaran guru tersebut adalah telah dirancang secara sistematik dan 

berkesan.Membuat perancangan adalah perkara yang sangat penting dalam menentukan 

keberkesananPdP. Menurut Wong (2009) dalam Cicek dan Tok (2014), guru yang 

efektif haruslah mempunyai jangkaan yang positif untuk kejayaan murid; membuat 

perancangan pengajaran dengan menggambarkan jangkaan tersebut dan tahu bagaimana 

untuk mereka bentuk pengajaran untuk penguasaan murid. 

Sebahagian peserta kajian menyatakan tindakan guru merancang serta 

menghasilkan PdP yang melibatkan murid dalam aktiviti berkumpulan adalah strategi 

yang sangat baik dan berkesan untuk meningkatkan kefahaman murid. Melalui aktiviti 

berkumpulan, murid dapat berkongsi idea dan pengetahuan dengan lebih bermakna. 

Kajian mengenai pembelajaran koperatif telah menunjukkan perhubungan yang positif 

antara pencapaian pelajar dan sikap tentang pembelajaran (Slavin  1989). Selain itu, 

penggunaan ICT dalam PdP juga mendapat pujian dan komen yang positif daripada 

peserta kajian. Separuh daripada peserta kajian turut berpendapat bahawa penggunaan 

ICT seperti PowerPoint dalam PdP dapat menarik minat dan perhatian murid terhadap 

pengajaran serta meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep yang dipelajari. Ini 

adalah kerana kajian dalam dan luar negara menunjukkan bahawa penggunaan ICT 

seperti perisian pengajaran berbentu ICT  mampu meningkatkan minat dan pencapaian 

pelajar dalam akademik (Jamalludin & Zaidatun, 2003; Macaulay, 2002; Al-Mikhlafi, 

2006). Kenyataan ini juga disokong dengan hasil dapatan kajian  Azidah Abu Ziden et 

al. (2011) mendapati penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran 

meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains di sekolah rendah. 

Manakala terdapat beberapa peserta kajian memberi refleksi terhadap tindakan guru 

memberi ganjaran kepada murid dan mereka berpendapat  sistem ganjaran adalah 

perkara yang baik dan dapat menaikkan motivasi murid untuk belajar. Pemberian 

Penglibatan pelajar “Fokus saya adalah terhadap penglibatan pelajar di dalam kelas”. 

“Saya membuat refleksi terhadap penglibatan pelajar.” 

“Fokus refleksi saya adalah berkaitan dengan penglibatan pelajardi 

dalam kelas.” 

“Saya memberi fokus kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti 

berkumpulan yang telah dikendalikan oleh guru.” 

Kaedah Pengajaran 

guru 

“Saya melihat kepada kaedah pengajaran guru” 

“Saya melihat kepada cara guru mengendalikan aktiviti” 

“Saya berfokus kepada pengajaran guru” 

Bahan Pengajaran 

guru 

“Saya melihat kepada pedagogi secara keseluruhan dan berfokus 

kepada penggunaan ICT dalam pembelajaran dan pengajaran.” 
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ganjaran dapat meningkatkan motivasi serta sikap untuk bersaing dalam kalangan 

murid. Kenyataan turut disokong dengan kajian yang menyatakan tingkah laku motivasi  

dalam seseorang apabila terdapat dorongan yang kuat dari faktor luaran seperti 

pemberian insentif dan ganjaran (Bowman, 2007; Hoffman et al. 2009). Jadual 2 

menunjukkan contoh refleksi peserta kajian terhadap kelebihan PdP yang telah 

dijalankan oleh guru tersebut. 

Jadual 2: Contoh refleksi terhadap kekuatan PdP guru 

 Analisis data turut mendapati majoriti peserta kajian berupaya memberi 

cadangan untuk penambahbaikan PdP untuk masa akan datang. Ini menunjukkan 

sebahagian daripada guru cemerlang boleh memberi justifisasi untuk tindakan yang 

sewajarnya di ambil untuk menyelesaikan masalah dalam PdP. Jadual 3 menunjukkan 

contoh refleksi peserta kajian yang mengandungi cadangan penambahbaikan PdP. 

 

Jadual 3: Contoh refleksi cadangan penambaikan PdP 

Contoh Refleksi Kekuatan PdP Guru 

“PdP ini bersifat sistematik kerana guru mempunyai arah 

yang tertentu dalam mengendalikan semua aktiviti. Guru 

mempunyai objektif yang jelas dalam membuat banyak 

aktiviti dalam satu PdP.” (G17) 

Proses Pembelajaran dan Pengajaran 

dijalankan secara sistematik dan 

berkesan. 

 

 

“Guru telah menghasilkan slides powerpoint yang sangat 

baik kerana mudah difahami dan dapat menarik perhatian 

murid terhadap PdP.”(G5) 

Penggunaan ICT dalam PdP 

 

 

“Murid bekerja dalam kumpulan. Mereka kelihatan 

mempunyai perbincangan yang bermakna dimana mereka 

cuba untuk menyelesaikan semua masalah yang diberikan 

bersama. Ini adalah sangat baik dan dapat meningkatkan 

kefahaman mereka” (G7) 

Kaedah pembelajaran secara 

kooperatif 

“Guru memberi ganjaran kepada pelajar. Beliau turut 

memuji pelajar dan pelajar kelihatan berminat dengan 

pdp.”(G10) 

 

Pemberian ganjaran kepada murid 

  

G1 

 

“Saya rasa adalah baik sekiranya guru dapat memberi ruang kepada 

pelajar untuk mencuba sendiri terlebih dahulu kerana saya 

berpendapat pelajar boleh belajar dengan lebih cepat apabila belajar 

bersama yang lain.”  

 

G7 “Saya berpendapat adalah lebih baik sekiranya guru memberi komen 

atau pendapat terhadap jawapan murid sebelum beralih ke langkah 
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4.2  Tahap refleksi guru cemerlang 

Hasil dapatan analisis data kajian kualitatif ini mendapati refleksi guru cemerlang dapat 

dikategorikan kepada empat tahap mengikut model tahap pengukuran refleksi guru oleh 

Hatton dan Smith (1995) iaitu Deskriptif, Refleksi Deskriptif, Refleksi Dialog dan 

Refleksi Kritikal. Tahap refleksi guru cemerlang boleh di lihat dalam jadual 4. 

 

Jadual 4: Tahap refleksi guru cemerlang 

 
Kod Guru Deskriptif Refleksi Deskriptif Refleksi Dialog Refleksi Kritikal 

G1 - - √ - 

G2 - - √ - 

G3 - √ - - 

G4 - √ - - 

G5 √ - - - 

G6 - √ - - 

G7 - - √ - 

G8 - - √ - 

G9 - √ - - 

G10 - √ - - 

G11 - - √ - 

G12 - - √ - 

G13 - √ - - 

G14 - - √ - 

G15 - - √ - 

G16 - - √ - 

G17 - - - √ 

 

 

Daripada jadual di atas,  majoriti daripada peserta kajian boleh membuat refleksi pada 

tahap yang ketiga iaitu Refleksi Dialog. Pada tahap ini, guru harus berupaya membuat 

refleksi dengan memberi sebab, akibat dan boleh memberi justifikasi tentang tindakan 

yang sepatutnya dilakukan terhadap PdP yang akan datang. Sebagai contoh, dalam 

video tersebut Pn.Aida menyatakan: 

“ Saya dapat lihat pelajar menglibatkan diri dalam PdP dan guru mempunyai stategi 

yang baik dalam  membantu pelajar untuk mengingat semula PdP yang lepas.Ini adalah 

kerana pelajar kelihatan memberi perhatian dan sebolehnya memberi respon kepada 

soalan guru. Pelajar juga membuat aktiviti bekerja dalam kumpulan. Mereka kelihatan 

mempunyai perbincangan yang bermakna dimana mereka cuba untuk menyelesaikan 

yang seterusnya.” 

G11 “Saya berpendapat adalah lebih baik sekiranya guru dapat 

menunjukkan kepada pelajar contoh hasil kerja rakan yang betul dan 

menerangkan mengapa hasil itu betul. Ini adalah penting untuk 

pelajar dapat mengetahui sama ada jawapan mereka betul atau 

salah.” 
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semua masalah yang diberikan bersama. Saya rasa adalah baik sekiranya guru dapat 

memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba sendiri terlebih dahulu kerana saya 

berpendapat pelajar boleh belajar dengan lebih cepat apabila belajar bersama yang 

lain. 

Analisis data juga mendapati sebahagian  peserta kajian membuat refleksi pada 

tahap yang kedua iaitu tahap „Refleksi Deskriptif‟ di mana guru boleh memberi sebab, 

akibat dan memberi justifikasi berdasarkan pertimbangan peribadi terhadap PdP 

mereka. Sebagai contoh refleksi yang dibuat oleh Puan Fazilawati di mana beliau 

menyatakan: 

“Saya hendak memberi respon terhadap kualiti isi kandungan PdP.Pertamanya, 

saya berpendapat idea menggunakan warna dan bentuk yang berbeza dalam 

mengenalpasti perbezaan set adalah sangat bagus terutamanya kepada pelajar 

yang lemah. Ini adalah kerana ia lebih mudah untuk difahami. Pelajar juga 

sukakan kaedah ini. Namun terdapat kesilapan pada slide PowerPoint, dimana 

di dalam soalan guru menyatakan “lorekkan kawasan” tetapi di bahagian slide 

jawapan guru menyatakan “warnakan kawasan”. Ini boleh membawa kepada 

„misconception‟ kepada pelajar.” 

 

Namun begitu, masih terdapat seorang peserta kajian yang hanya dapat membuat 

refleksi di tahap yang pertama iaitu tahap Deskriptif. Selain itu, hanya sedikit daripada 

peserta kajian yang berjaya membuat refleksi pada tahap yang tertinggi iaitu pada tahap 

Kritikal Reflektif.Berdasarkan analisis dapatan kajian di atas, pengkaji dapat 

merumuskan bahawa majoriti guru cemerlang boleh membuat refleksi dengan baik 

tetapi masih belum mencapai tahap berpemikiran kritikal. Ini menunjukkan walau pun 

guru-guru ini dikategorikan dalam kelompok guru cemerlang, namun mereka juga 

masih belum mempunyai kebolehan dalam membuat refleksi secara kritikal. Boleh 

dikatakan sekiranya guru cemerlang atau guru pakar masih belum mampu membuat 

refleksi secara kritikal, apatah lagi guru novis yang masih belum mempunyai 

pengalaman mengajar di sekolah.  Dapatan ini boleh dikatakan menyokong dapatan 

hasil kajian yang dijalankan oleh Hatton dan Smith (1995) yang mendapati tidak ramai 

dari guru pelatih yang berupaya untuk membuat refleksi pada tahap ketiga dan keempat. 

Begitu juga dapatan hasil kajian Nor Hazniza (2006) yang menyatakan majoriti guru 

sains masih tidak mahir membuat refleksi dengan baik.  

Selain itu, dapatan ini juga menunjukkan semua guru harus diberikan 

pendedahan tentang cara membuat refleksi secara kritikal bermula dari peringkat latihan 

lagi. Ini adalah kerana terdapat kajian yang menyatakan guru pelatih tidak diberikan 

latihan yang menjurus kepada amalan pemikiran reflektif di Institut latihan guru 

(Yorulmaz, 2006; Noor Azlan & Sharifah Alima Nadia 2010). Selain itu, Portner (1998) 

juga menyatakan hasil pemerhatiannya terhadap guru pelatih mendapati mereka 

mengalami kesukaran dalam menyediakan rancangan pengajaran dan mereka juga 

sering mengulangi kesalahan yang sama walau pun telah diberi nasihat dan amaran oleh 

penilai. Oleh itu, usaha dan inisiatif harus dilakukan bagi meningkatkan mutu 

pengajaran guru serta amalan pemikiran reflektif haruslah bermula di peringkat latihan 

guru. Di Jepun, semua guru pelatih telah diperkenalkan dengan Lesson Study di 

peringkat latihan guru (Zanaton et al.  2013). 
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Dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa amalan Video Critique dapat 

membantu guru dalam mendapat idea baru serta memperbaiki amalan pengajaran 

mereka di dalam kelas. Menurut Clarke dan Hollingsworth (2000), rakaman video dapat 

menyerlahkan gambaran dalam bilik darjah yang mungkin guru tidak perasan semasa 

menjalankan PdP. Kadangkala apabila guru merancang dan menjalankan sesi 

pembelajaran dan pengajaran, mereka berkemungkinan untuk terlepas pandang tentang 

sesuatu perkara yang yang menjadikan kekuatan dan kelemahan yang sepatutnya 

diperbaiki. Chad (2012) menyatakan dengan kaedah ini dapat membantu guru yang 

berfikiran reflektif untuk sentiasa belajar melalui pengalaman dan dapat mengelakkan 

mereka dari terus mengulangi kesilapan yang sama sepanjang kareer mereka. Namun, 

untuk terlibat dalam sesi Video Critique guru haruslah membuat persediaan 

mentalseperti mempunyai minda yang terbuka untuk mendengar pandangan orang lain 

dan mempunyai keazaman untuk memperbaiki amalan pengajaran mereka.  

 

5.0 Kesimpulan 

Lesson Study dan Video Critique merupakan alat yang diperkenalkan dalam prorgam 

PLC di Malaysia. Kajian menunjukkan kaedah Lesson Study dan Video Critique dapat 

membantu guru dalam meningkatkan mutu amalan professional mereka. Namun begitu, 

pengamalannya di sekolah adalah amat kurang dan kajian dalam bidang ini kurang 

diteroka oleh pengkaji –pengkaji di negara kita. Oleh itu, hasil kajian ini diharap dapat 

membantu pihak-pihak tertentu seperti guru dan pemimpin di sekolah untuk mendapat 

idea serta inisiatif untuk terus membangunkan potensi guru bagi meningkatkan 

keberhasilan murid di sekolah. 
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Abstract 

 
Effective instructional leader was identified as a key factor for school 
effectiveness.School leaders should pay full commitment to improve the quality of 
teaching and learning in the classroom. This study was conducted to identify the 
effect of virtual instructional leadership practices toward teaching competency 
among school teachers. Data were collected through questionnaires from 352 
respondents and analyzed using SEM. The result shown all the three dimensions that 
was suggested for the virtual instructional leadership were significant with the 
loading factor in range 0.41 and 0.98, while all dimensions that was suggested for 
teaching competency also significant with loading factor between 0.40 and 0.84. 
Beside that, the finding also shown that virtual instructional leadership contributed 
significantly toward teaching competency guru (β= 0.427, C.R = 6.758, P = .000). 
Finally, the study was successfull developed an interactional model between virtual 
instructional leadership and teaching (χ2=1928.732, dk=926, P= <0.05).. 
 

Keywords: instructional leadership, teaching competency, mobile technology. 

 

Pendahuluan 

 

Dalam usaha mencapai status negara maju pada tahun 2020, pendidikan di Malaysia 

berhadapan dengan cabaran yang getir. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan 

Malaysia (KPM) telah mengambil langkah yang proaktif dengan memperkenalkan 

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2015 yang  bertujuan untuk 

memacu taraf pendidikan bertaraf dunia (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). 

Sehubungan dengan itu kepimpinan instruksional perlu diperkasa kerana ia sangat 

penting ke arah melahirkan sekolah yang berkesan  (Buckner 2011; Leitherwood & 

Levin, 2010). Kajian oleh Hallinger (2008,2011), terhadap kajian yang dijalankan oleh 

penyelidik-penyelidik pendidikan selama lebih 20 tahun, merumuskan pengetua perlu 

berperanan sebagai pemimpin pengajaran yang berkesan di sekolah. 
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Isu-isu dalam amalan kepimpinan pengajaran maya 
 

Kepimpinan instruksional mula mendapat tempat di Malaysia selepas dapatan kajian 

menunjukkan kepimpinan instruksional mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

sekolah berkesan (Sazali, Rusmini, Abang Hut, & Zamri, 2007). Namun, perbahasan 

mengenai definisi kepimpinan instruksional masih lagi  tidak berkesudahan sehingga 

kini (Glasman , 1984; Halinger, 1985; Murphy, 1985; Halingger dan Murphy, 1985; 

Bas, 2012). Perbezaan ini menyebabkan lahirnya model yang berbeza sehingga 

menyebabkan kesukaran dalam mempraktikkan amalan kepimpinan pengajaran secara 

total (Yusri & Aziz, 2015). Model Hallinger dan Murphy (1985) mendapat tempat 

dalam kalangan penyelidik (Hallinger, 2011). Kebanyakannya menggunakan Principles 

Instructional Management Rating Scales (PIMRS) oleh Hallinger dan Murphy (1985) 

  Di Malaysia belum ada model khusus yang menggambarkan tingkah laku 

kepimpinan instruksional yang lebih sesuai dan mesra dengan persekitaran pendidikan 

tempatan (Mohd Yusri & Wan Abdul Aziz, 2013) termasuk kepimpinan instruksional 

maya. Namun, perkembangan teknologi mudah alih, aplikasi media sosial dan jaringan 

sosial serta perkembangan dalam Advanced Information Technology (AIT) seperti 

internet, email dan persidangan video (Avolio, Dodge, & A, 2000; Avolio, Sosik, 

Kahai, & Baker, 2014) mampu merubah amalan kepimpinan pengajaran tradisional 

kepada kepimpinan pengajaran maya. 

  Selain itu, realiti pengetua hari ini mempunyai banyak komitmen dengan tugas 

pentadbiran (Bity, Ahmad, Ramle,& Sani Ibrahim, 2010; Jamelaa & Jainabee, 2011; 

Yusri  & Aziz, 2013; Suhaimi & Mazlan, 2013) yang memaksa mereka berada di luar 

sekolah. Masalah ini juga menyebabkan pengetua menghadapi kekangan untuk 

mempraktikkan semua fungsi kepimpinan pengajaran secara holistik (Kementerian 

Pendidikan Malaysia, 2013). 

Impaknya komunikasi pengetua dan guru semakin renggang, jarang berbincang 

dan memberi bimbingan kepada guru berkaitan pengajaran (Arsaythamby & Komuji, 

2013). Sedangkan terdapat kajian menunjukkan komunikasi yang efektif dapat 

meningkatkan keberkesanan organisasi (Mohd Yusri & Aziz, 2013). Begitu juga dalam 

meningkatkan kompetensi pengajaran, pengetua perlu berinteraksi secara efektif dengan 

guru (Ariffin  & Robiah, 2002; Mohd Sani, Zabidi Abdul, 2013; Sathiamoorthy, 2012; 

Supyan, 2014; T.Teviana, 2011) dengan memberi bimbingan, nasihat, bantuan, 

sokongan dan dorongan kepada guru (Bas, 2012; Norashikin, Ramli, 2013).  

 

Tujuan dan objektif kajian 
 

Secara umumnya kajian ini adalah bertujua untuk melihat hubungan kepimpinan 

instruksional maya terhadap kompetensi pengajaran guru. Beberapa aspek akan diberi 

penekanan iaitu pengesahan konstruk dalam dimensi kepimpinan instruksional maya, 

pengesahan konstruk dalam dimensi kompetensi pengajaran guru, sumbangan 

kepimpinan instruksional maya terhadap kompetensi pengajaran guru serta kesepadanan 

data kajian dengan model yang dicadangkan. Akhirnya, berdasarkan dapatan kajian 

sebuah model modifikasi kepimpinan instruksional maya dibangunkan. 
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Metodologi kajian 
 

Kajian kuantitatif  ini  menggunakan reka bentuk kajian secara rentasan iaitu mengkaji 

populasi dengan mengukur sampel daripada sebahagian sample yang ditetapkan (Gay, 

Mills, & Airasian, 2011; Lodico, T., Dean, Spaulding, & Voegtle, 2010;; Yusri, 2012; 

Noraini, 2010; Sidek, 2013). Populasi kajian ini adalah guru-guru sekolah menengah 

harian biasa, sekolah menengah agama bantuan kerajaan (SABK), sekolah menegah 

teknik (SM TEKNIK) dan sekolah berasrama penuh (SBP) di Malaysia. Sampel kajian 

terdiri daripada 352 orang guru yang ditentukan menggunakan teknik persampelan 

rawak berstrata dan formula penentuan saiz sampel Krejcie dan Morgan (1970).  Data 

dikumpul dengan mengunnakan soal selidik Principles Instructional Management 

Rating Scales (PIMRS) oleh Hallinger dan Murphy (Hallinger, 1985) yang 

kemudiannya diubah suai oleh (Yusri dan Wan Aziz, 2011;Yusri, 2012) untuk 

pembolehubah kepimpinan instruksional maya dan pemboleh ubah kompetensi 

pengajaran guru pula soal selidik Hay Mc Ber Measures of Teacher Effectiveness 

(McBer, 2000) digunakan. 

Data dianalisis menggunakan Model Persamaan Struktur (SEM) berbantukan 

program AMOS 22. Bagi mengesahkan faktor yang dicadangkan, Comfirmatory Factor 

Analysis (CFA) dilakukan. Faktor yang dicadangkan boleh diterima sekiranya nilai 

outer loading> 0.708 (Hair,2012). Namun begitu, nilai outer loading  ≥ 0.4 boleh 

diterima sekiranya nilai AVE mencapai nilai yang dicadangkan iaitu > 0.5 (Hair, 2012). 

Nilai composite realibility> 0.708 adalah diterima (Hair et. al, 2012), nilai Average 

Variance Extracted (AVE) yang diterima dalam kesahan menumpu (convergent 

validity) pula adalah > 0.5 (Hair et. al, 2012; Zainuddin, 2014). Apabila nilai CR ±1.96 

dan nilai signifikan p < 0.5, ia menunjukkan faktor yang dicadangkan menyumbang 

secara signifikan. 

Seterusnya kesepadan model hipotesis yang diuji ditentusahkan menggunakan fit 

indeksχ2 (CMIN), CFI, RMSEA, PCFI dan PNFI. Model hipotesis dianggap sepadan 

dengan data kajian apabila nilai χ2  tidak signifikan iaitu melebihi 0.05 (Chua, 2009; 

Yusri, 2012; Meyers, Gamst, & Guarino, 2013). Nilai RMSEA sangat baik jika lebih 

kecil 0.08, namun masih diterima jika kurang daripada 0.1 (Byrne, 2013; Yusri, 2012). 

Model hipotesis juga dianggap sepadan apabila nilai Goodness of Fix Index (GFI) 

melebihi 0.90 (Chua,2009; Meyers, Gamst dan Guarino, 2013; Yusri, 2012). Nilai fix 

indeks PNFI dan PCFI diterima jika melebihi 0.50 (Meyers, Gamst dan Guarino 2013). 

Menurut Hair et al. (2010) Joreskog & Sorbom (1984) menyatakan dalam pengukuran 

indeks goodness for fit terhadap sesuatu model, jika didapati tiga daripada indek 

pengukuran model tercapai maka model tersebut dianggap fit. 

 

Dapatan kajian 
 

Responden terdiri daripada 110 orang atau 31.3% adalah guru lelaki dan 242 orang atau 

68% adalah guru perempuan sekolah menengah di Malaysia.  Daripada segi kelayakan 

akademik pula, majoriti responden adalah pegang ijazah sarjana muda iaitu seramai 292 

orang atau 83% diikuti ijazah sarjana seramai 47 orang atau 13.4%. Manakala 
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selebihnya adalah pemegang ijazah doktor falsafah (PhD) dan sijil atau diploma. Secara 

ringkasnya adalah seperti jadual 1 di bawah: 

 

Jadual 1: Rumusan Demografi Responden 

 

Demografi Faktor Bilangan Peratus 

Jantina Lelaki 110 31.3 

 Perempuan 242 68.8 

 Jumlah 352 100 

Jenis Sekolah SMK 282 82.1 

 SMKA 27 7.7 

 SMA (SABK) 9 2.6 

 SBP 8 2.2 

 SM TEKNIK 26 7.4 

 Jumlah 352 100 

Kelulusan Akademik Sijil/diploma 8 1.9 

Tertinggi Sarjana muda 292 83.5 

 Sarjana 47 13.2 

 Doktor falsafah (PhD) 5 1.4 

 Jumlah 352 100 

 

Daripada aspek penyedia perkhidmatan internet di sekolah pula, seramai 332 

orang atau 94.3% responden menggunakan perkhidmatan 1BestariNet. Selebihnya 

menggunakan TM Streamyx dan broadband.Penggunaan aplikasi kumpulan WhatsApp 

dan Telegram sebagai medium komunikasi maya di sekolah mencatatkan pengunaan 

100 peratus. Berbeza dengan penggunaan facebook, laman web atau portal hanya 96.3% 

penggunaannya di sekolah. Ringkasannya adalah seperti jadual2 di bawah: 

  



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

899 
 

 

Jadual 2: Taburan responden mengikut penyedia perkhidmatan internet dan 

amalan komunikasi maya di sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis pengesahan faktor (CFA) menunjukkan nilai outer loading, composit 

realibility dan AVE yang diperoleh menunjukkan item-item yang dicadangkan diterima. 

Nilai outer loadingbagi kepimpinan instruksional maya (OL = 0.41 – 0.98, C.R = 0.825 

– 0.944, AVE = 0.6 – 0.8) dan kompetensi pengajaran guru pula (OL = 0.40 – 0.84, C.R 

= 0.639- , AVE = 0.482 – 0.526). Begitu juga dengan konstruk-konstruk yang 

dicadangkan dalam kepimpinan intsruksional maya(OL = 0.628 – 0.922, C.R = 0.922, 

AVE = 0.685)  dan kompetensi pengajaran guru (OL = 0.753 – 0.960, C.R = 0.905, 

AVE = 0.757).    

Jadual 3 yang berikut menunjukkan semua nilai nisbah kritikal (CR) melebihi nilai 

±1.96. Nilai C.R bagi sumbangan kepimpinan instruksional maya terhadap kompetensi 

pengajaran guru (β= 0.427, C.R = 6.758, P = .000). Dapatan ini menunjukkan 

kepimpinan instruksional maya menyumbang secara signifikan terhadap kompetensi 

pengajaran guru. Begitu juga dapatan menunjukkan kepimpinan instruksional maya dan 

kompetensi pengajaran guru masing-masing menyumbang secara signifikan terhadap 

dimensi yang dicadang yang dicadangkan. 

Jadual 3: Pekali Regrasi 

      Estimate S.E. C.R. P 

Kompentensi Pengajaran 

Guru 
<--- 

Kepimpinan 

Instruksional Maya 
0.182 0.027 6.758 *** 

Memantau kemajuan pelajar <--- 
Kepimpinan 

Instruksional Maya 
0.422 0.051 8.237 *** 

Menyelia dan menilai 

pengajaran 
<--- 

Kepimpinan 

Instruksional Maya 
0.593 0.045 13.19 *** 

Menjelaskan matlamat 

sekolah 
<--- 

Kepimpinan 

Instruksional Maya 
0.659 0.044 15.02 *** 

Memberi insentif kepada 

murid 
<--- 

Kepimpinan 

Instruksional Maya 
0.533 0.041 13.148 *** 

Demografi Faktor Bilangan Peratus 

Penyedia perkhidmatan 1BestariNet 332 94.3 

Internet di sekolah TM Streamyx 18 5.1 

 Broadband 3 .6 

 Jumlah 352 100 

Akaun WhatsApp/ Ada 352 100 

Telegram Sekolah Tiada   

 Jumlah 352 100 

Akaun portal/laman 

web/ 

Ada 339 96.3 

Facebook sekolah Tiada 13 3.7 

 Jumlah 352 100 
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Memberi insentif kepada 

guru 
<--- 

Kepimpinan 

Instruksional Maya 
0.554 0.042 13.107 *** 

Melibatkan sokongan 

komuniti 
<--- 

Kepimpinan 

Instruksional Maya 
0.572 0.043 13.224 *** 

Mengintegrasi Teknologi 

Mudah Alih 
<--- 

Kepimpinan 

Instruksional Maya 
1.000 Reference point 

Menetapkan Matlamat 

Sekolah 
<--- 

Kepimpinan 

Instruksional Maya 
0.469 0.045 10.522 *** 

Kemahiran PdP <--- 
Kompentensi 

Pengajaran Guru 
0.899 0.089 10.12 *** 

Komunikasi Guru Murid <--- 
Kompentensi 

Pengajaran Guru 
1.000 Reference point 

Nilai Profesionalisme Guru <--- 
Kompentensi 

Pengajaran Guru 
0.691 0.071 9.679 *** 

 

Rajah1 berikut menunjukkan model kepimpinan instruksional maya yang dibangunkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 1: Model Kepimpinan Instruksional Maya 

Secara lebih terperinci, Jadual 4 berikut memaparkan semua fit indeks bagi memenuhi 

kriteria yang diperlukan untuk mengesahkan model yang dicadangkan sepadan dengan 

data yang dikumpul. Dapatan juga menunjukkan semua fit indeks yang diuji mencapai 

tahap yang dikehendaki. Oleh itu model modifikasi kepimpinan instruksional maya dan 

kompetensi guru sekolah menengah di Malaysia boleh disahkan. 
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Jadual 4: Fit indeks 

Fit Indeks  
Nilai Fit Indek 

yang Sepadan 

Model  

Hipotesis  

χ
2
 - 1928.72 

Sig χ
2
 >0.05 .000 

DF 
 

926 

Ratio (CMIN (χ2)/DF) < 5.0 2.083 

RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) <0.08 0.056 

CFI (Comparative Fit Index) >0.90 .900 

IFI (Incremental Fit Index) >0.90 .901 

PCFI (Parsimony Comparative of Fit Index) >0.50 .842 

PNFI (Parsimony Normed Fit Index) >0.50 .772 

 

Rumusan dan perbincangan 

 

Secara umunya kajian ini mendapati amalan komunikasi maya berlaku di sekolah 

menengah di Malaysia. Semua sekolah yang dikaji mempunyai kumpulan WhatsApp 

atau Telegram rasmi untuk memudahkan proses komunikasi. Selain itu majoriti sekolah 

menengah di Malaysia mempunyai akaun facebook atau portal sekolah masing-masing 

(96.3%). 

Dapatan juga mengesahkan teori kepimpinan instruksional oleh Hallinger dan 

Murphy (1987) yang mencadangkan kepimpinan instruksional terdiri daripada 

mendefinisi matlamat sekolah, mengurus kurikulum dan pengajaran dan memupuk 

iklim sekolah serta fungsi-fungsi yang dicadangkan. Fungsi yang dimaksudkan ialah 

menjelaskan matlamat sekolah, menyelia dan menilai pengajaran, memantau kemajuan 

murid, memberi insentif kepada guru dan memberi insentif kepada murid. Selain itu 

dapatan juga mengesahkan dua fungsi lain yang dicadangkan iaitu mengintegrasikan 

teknologi mudah alih dan melibatkan sokongan komuniti  (Mat Rahimi & Mohd Yusri, 

2015; Mohd Yusri, 2012).  

Seterusnya dapatan kajian mengesahkan tiga dimensi kompetensi pengajaran 

guru yang dicadangkan iaitu nilai profesionalisme guru, kemahiran pengajaran dan 

pembelajaran dan komunikasi guru dan murid. Walau bagaimanapun dapatan kajian 

menunjukkan guru kurang mengamalkan komunikasi maya seperti whatsapp, telegram 

atau facebook dengan murid. Selain itu guru juga kurang menggunakan perisian web 

interaktif seperti edmodo dan  frog-VLE untuk membantu pelajar di luar waktu 

persekolahan. 

Akhir sekali, dapatan kajian berjaya membangunkan model kepimpinan 

instruksional maya. Kepimpinan instruksional maya menyumbang secara signifikan 

terhadap kompetensi pengajaran guru . Selain itu, hasil CFA menunjukkan semua 

konstruk yang dicadangkan mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi. Outer 
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loading bagi semua item yang dicadangkan melebihi nilai outer loading yang 

dicadangkan iaitu 0.708. Ini menunjukkan semua faktor tersebut diterima dan disahkan. 

Dalam erti kata lain, kajian ini telah berjaya mengenal pasti dua elemen yang saling 

berkait rapat iaitu kepimpinan instruksional maya pengetua dan kompetensi pengajaran 

guru. 

Dalam konteks kepimpinan pendidikan abad 21, kajian ini memberi implikasi 

yang bermakna terhadap sistem pendidikan negara. Pemimpin sekolah dicadangkan agar 

mengamalkan kepimpinan instruksional maya dengan mengaplikasikan sepenuhnya 

kemudahan teknologi mudah alih, rangkaian jaringan sosial dan media sosial dalam 

kepimpinan instruksional. Dengan cara ini fungsi kepimpinan instruksional dapat 

diaplikasikan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kesibukan tugas 

pentadbiran bukan lagi penghalang besar dalam mengamalkan fungsi kepimpinan 

instruksional secara holistik. Pengetua perlu mempersiapkan diri dengan kemahiran dan 

pengetahuan dalam bidang ICT. Ini adalah kerana kepimpinan instruksional maya telah 

terbukti menyumbang kepada kompetensi pengajaran guru. 
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Abstract 
This study analyzes the physics learning tool at high school grade X based curriculum 

2013 that consists of nine Basic Competencies. The analyzed learning tools are lesson 

plan, student worksheet  and assessment instruments of learning results. The learning 

tools are prepared by teachers of school that implements curriculum 2013. The 

assesment uses assessment sheets of lesson plan, student worksheet, and assessment 

instruments of learning results. The quality of learning tool is determined by the 

obtained scores from the assessment results, if the scores obtained equal to or bigger 

than 70 the learning tools are qualified. The analysis result shows that lesson plan, 

student worksheet  and assessment instruments of learning results obtained score below 

70. Thus the physics learning tools at high school grade X are less qualified for all 

Basic Competencies. 

 

Keywords: learning tools , curriculum 2013 

 

 

Pendahuluan 

Sejak diberlakukannya kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, 

terjadi perubahan terhadap kompetensi yang akan dicapai lulusan. Sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 54  tahun 2013, standar kompetensi lulusan Pendidikan dasar dan 

menengah yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai acuan utama 

pengembangan standar isi, standar proses dan standar penilaian pendidikan. Standar 

kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan 

dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. 

Dalam rangka mencapai  standar komptensi lulusan tersebut,  ditetapkan  standar 

proses yang  merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan 

pendidikan dasar dan menengah. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 65 tahun 2013, 

dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran. 

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup 

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk 

setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan 

(proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh 

melalui aktivitas“ mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, 
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mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji, dan mencipta. Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan 

perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat 

pendekatan ilmiah (scientific),    perlu diterapkan pembelajaran berbasis penelitian 

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk 

menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat 

disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 

pemecahan masalah (project based learning). 

Mata Pelajaran Fisika  adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari pada 

tingkat satuan pendidikan SMA. Sebagai guru fisika dituntut untuk melaksanakan 

proses pembelajaran yang mengacu kepada standar proses yang ditetapkan.  Salah satu 

tugas guru adalah mengembangkan perangkat pembelajaran fisika. Setiap guru 

berkewajiban menyusun RPP untuk kelas dimana guru tersebut mengajar 

(Permendikbud RI No 103 tahun 2014).   RPP adalah  sebuah perangkat pembelajaran 

yang mendukung seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di kelas (Efullama, 

2015). Permasalahan yang muncul pada guru dalam membuat perangkat pembelajaran 

berdasarkan kurikulum 2013  adalah  guru  harus   mampu memahami keterkaitan SKL 

dengan Kompetensi Inti (KI)  dan KD, sehingga guru dapat mengembangkan  indikator 

dan bahan ajar  serta skenario pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Disamping itu 

guru  harus mampu dalam mengembangkan instrumen penilaian hasil pembelajaran 

berdasarkan indikator baik untuk pengetahuan,  keterampilan maupun sikap.  

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan analisis kualitas perangkat 

pembelajaran yang dibuat guru berdasarkan kurikulum 2013 pada mata pelajaran fisika 

SMA, agar dapat diketahui kesulitan- kesulitan yang dihadapi guru dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran berupa RPP, LKS dan instrumen penilaian 

hasil pembelajaran dengan segala keterbatasan baik di bidang pengetahuan, fasilitas 

pendukung  dan lainnya.  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kualitas  RPP  

mata pelajaran  fisika kelas X SMA berdasarkan kurikulum 2013, (2) Bagaimanakah  

kualitas LKS  mata pelajaran  fisika kelas X SMA berdasarkan  kurikulum 2013, (3) 

Bagaimanakah kualitas instrumen penilaian hasil pembelajaran mata pelajaran fisika 

kelas X SMA berdasarkan  kurikulum 2013.  Tujuan penelitian ini adalah (1) 

Mengetahui  kualitas  RPP  mata pelajaran  fisika kelas X SMA berdasarkan kurikulum 

2013, (2) Mengetahui kualitas  LKS mata pelajaran  fisika kelas X SMA berdasarkan 

kurikulum 2013 dan (3) Mengetahui  kualitas instrumen penilaian hasil pembelajaran 

mata pelajaran  fisika kelas X SMA berdasarkan kurikulum 2013. 

 

Tinjauan Pustaka 

 

 Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 tahun 2013, 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. Untuk itu setiap satuan pendidikan 

melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian 
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proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian 

kompetensi lulusan. 

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan 

pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan 

media dan sumber belajar, perangkat penilaian hasil pembelajaran, dan skenario 

pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 

Kompetensi Dasar (KD) (Mitri Irianti, 2009). Setiap pendidik pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, 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. RPP disusun berdasarkan KD   yang dilaksanakan 

dalam satu kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP terdiri atas (Permendikbud  No 

103 Tahun 2014): 

 

1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan,   mata pelajaran,   tema/subtema; 

kelas/semester; dan alokasi waktu.   

2. Kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pencpaian kompetensi. 

3. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata 

kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan; 

4. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan 

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian 

kompetensi; 

5. Kegiatan pembelajaran  yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup 

6. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran  untuk  menyampaikan 

materi pelajaran;  sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 

alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan; 

7. Penilaian hasil pembelajaran, remedial dan pengayaaan. 

 Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai 

berikut. 

1. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, 

bakat, potensi, minat, motivasi belajar,kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, 

kebutuhan khusus,kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai,    dan/atau 

lingkungan peserta didik. 

2. Partisipasi aktif peserta didik. 

3. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, 

kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian. 
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4. Pengembangan budaya membaca dan menulisyang dirancang untuk mengembangkan 

kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai 

bentuk   tulisan. 

5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 

6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduanantara KD, materi pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber 

belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 

7. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan   lintas mata pelajaran, 

lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. 

8. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan 

efektif sesuai dengan situasi dan kondisi 

 

Lembaran Kegiatan Siswa (LKS) digunakan di sekolah adalah salah satu bentuk 

program yang berdasarkan atas tugas dan berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan 

pengetahuan dan keterampilan. Menurut Pridapurwoko (2013) LKS adalah lembaran-

lembaran yang berisi materi ajar yang memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan 

dan keterampilan menguasai materi.  Tujuan dan manfaat mengerjakan LKS  menurut 

Depdiknas (2004) adalah dapat mengaktifkan siswa dalam proses belajar, membantu  

siswa dalam menbangun konsep, melatih dan mengembangkan keterampilan proses, 

mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral dan estetika pada 

diri mahasiswa dan mengembangkan intelektual dan emosional melalui pengalaman 

belajarnya. 

Hasil penelitian Bayu Asmara (2009) menunjukkan LKS dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan kreatifitas matematis. Kemudian hasil 

penelitian Julianto (2009) juga menunjukkan bahwa LKS dapat meningkatkan 

penguasaan konsep IPA mahasiswa. Penelitian Nanang Harianto di Unesa telah 

mengembangkan LKS yang layak dalam pembelajaran. 

LKS yang baik haruslah memenuhi berbagai persyaratan misalnya syarat 

didatik, syarat konstruksi dan syarat teknis (Mitri irianti, 2006). LKS sebagai salah satu 

bentuk sarana berlangsungnya proses pembelajaran haruslah memenuhi persyaratan 

didaktik, artinya LKS harus mengikuti asas-asas belajar mengajar yang efektif, yaitu: 

 

1. Memperhatikan adanya perbedaan individual sehingga LKS yang baik itu adalah 

yang dapat digunakan baik oleh siswa yang lamban, yang sedang maupun yang 

pandai. Kekeliruan yang umum adalah bahwa kelas dianggap suatu kesatuan yang 

homogen.  

2. Tekanan pada proses untuk menemukan konsep-konsep.sehingga LKS disini 

berfungsi sebagai petuniuk jalan bagi siswa untuk mencari tahu. Adalah keliru 

apabila LKS digunakan sebagai alat untuk memberi tahu. Juga keliru bila tekanannya 

pada materi. 

3. Memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan siswa. Jadi dalam 

sebuah LKS hendaknya terdapat kesempatan siswa untuk misalnya saja: menulis, 

menggambar, berdialog dengan temannya, menggunakan alat, menyentuh benda 

nyata dan sebagainya. 
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4. Dapat mengembangkan kemampuan komunikasi social, emosional,  moral, dan 

estetika pada diri anak. Jadi tidak semata-mata ditujukan untuk mengenal fakta-fakta 

dan konsep-konsep akademis. Untuk keperluan ini diperlukan bentuk kegiatan yang 

memungkinkan siswa dapat berhubungan dengan orang lain, mengkomunikasikan 

hasil kerjanya kepada orang lain, dan bilamana perlu, diadakan suatu display 

(pajangan atau pameran). 

5. Pengalaman belajarnya ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi siswa 

(intlektual, emosional dan sebagainya), dan bukan ditentukan oleh materi bahan 

pelajaran. 

  Penampilan adalah sangat penting dalam LKS. Anak pertama-tama akan tertarik 

pada penampilan LKS, bukan isinya. Apabila suatu LKS ditampilkan dengan penuh 

kata-kata, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anak, hal ini 

menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik. Apabila 

ditampilkan dengan gambar saja, itu tidak mungkin karena pesan/isinya tidak akan 

sampai. Jadi yang baik adalah LKS yang memiliki kombinasi antara gambar dan tulisan. 

Gambar yang baik untuk LKS adalah yang dapat menyampaikan pesan/isi dari gambar 

tersebut secara efektif kepada pengguna LKS.   Oleh karena itu yang lebih penting 

adalah kejelasan isi/pesan dari gambar itu secara keseluruhan  

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menvusun LKS sebagai berikut: 

1. Keindahan dan persyaratan dalam menyusun LKS 

2. Mempunyai tujuan yang ingin dicapai 

3. Mencantumkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab dengan baik melalui 

menggunakan data maupun pengembangan konsep, proses dan analisis  masalah 

berdasarkan RPP 

4. Mengandung proses dan kemampuan yang dilatihkan 

5. Menyesuaikan tingkat kematangan berpikir siswa 

 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang standar penilaian 

pendidikan, penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik 

(authentic assesment)yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. 

Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, 

dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional 

(instructional effect) dan dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran.Hasil 

penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan 

(remedial), pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil 

penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses 

pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, 

observasi, catatan anekdot, dan refleksi. 

  Penilaian hasil belajar adalah keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan 

data dan informasi), pengelolan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat 

keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran ang telah ditetapkan 
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(Abibullah, 2013). Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang 

telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi 

mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses. 

 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 teknik dan instrumen 

penilaian hasil pembelajaran yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. 

1.  Penilaian kompetensi sikap 

     Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian   diri, 

penilaian “teman sejawat”(peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal. instrumen 

yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik 

adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan 

pada jurnal berupa catatan pendidik. 

a. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara  berkesinambungan 

dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang 

diamati. 

b. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks 

pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. 

c. Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. 

Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik. 

d. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi 

informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang 

berkaitan dengan sikap dan perilaku. 

2.  Penilaian Kompetensi Pengetahuan 

     Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan   

penugasan. 

a. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, 

menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. 

b. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. 

c. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang  dikerjakan 

secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. 

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan,  

    Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian 

yang menuntut peserta didik  mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan 

menggunakan tes praktik, projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang 

digunakan berupa      daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi 

rubrik. 

a. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan    

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan  kompetensi. 
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b. Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang meliputi kegiatan 

perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam 

waktu tertentu. 

c. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai    

kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat 

reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau 

kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat    

berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap 

lingkungannya. 

Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai; 

2. Konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk   instrumen 

yang digunakan; dan 

3. Penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif     sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik. 

 

Metode Penelitian 

 

Subjek  penelitian ini adalah perangkat pembelajaran fisika SMA terdiri dari  RPP, LKS 

dan Instrumen Penilaian hasil pembelajaran yang dibuat guru Fisika SMA yang 

melaksanakan kurikulum 2013. SMA yang melaksanakan kurikulum 2013 di Pekanbaru 

adalah SMAN I, SMAN 8, SMAN 12. SMA Babussalam, SMA Muhammadiah. 

Perangkat pembelajaran yang dibuat guru pada pembelajaran  fisika SMA kelas X 

terdiri dari sembilan  Kompetensi Dasar (KD) dari Kompetensi Inti 3 yaitu materi: 

pengukuran, penjumlahan vektor, gerak lurus, hukum Newton dan penerapannya, gerak 

melingkar beraturan, elastisitas, fluida, kalor dan alat optik. 

  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan langkah-langkah sebagai 

berikut  

a. Mendata Sekolah Menengah Atas (SMA) yang melaksanakan kurikulum 2013 

b. Meminta guru Fisika SMA yang mengajar di kelas X untuk menyiapkan 

perangkat pembelajaran  Fisika antara lain: RPP, LKS dan instrumen penilaian 

hasil pembelajaran 

c. Menilai  RPP, LKS dan instrumen penilaian hasil pembelajaran  yang 

digunakan guru pada pembelajaran fisika SMA kelas X dengan  menggunakan 

instrumen penilaian  RPP,  LKS dan instrumen penilaian hasil belajar . 

d. Menganalisis RPP, LKS dan instrumen penilaian hasil pembelajaran yang 

digunakan guru pada pembelajaran fisika SMA  

 Data kualitas RPP,  LKS dan Instrumen penilaian hasil pembelajaran adalah 

skor yang diperoleh dari penilaian RPP, LKS dan instrumen penilaian hasil 

pembelajaran  dari masing-masing KD yang menjadi subjek penelitian  (9 KD). 

Instrumen pengumpul data adalah lembaran penilaian RPP, lembar penilaian LKS dan 

lembar penilaian instrumen penilaian  yang digunakan adalah yang diterbitkan 

Kemendikbud 2014. 

Data dikumpulkan dengan cara menilai perangkat pembelajaran yang dibuat 

guru  yang sudah dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penilaian RPP, LKS 
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dan instrumen penilaian hasil pembelajaran. Data yang terkumpul diolah secara 

deskriptif dengan cara ditabulasi,  penskoran kemudian ditentukan rata-rata masing-

masing KD dan dikategorikan kualitas suatu perangkat pembelajaran. Jika skor rata-rata 

perangkat pembelajaran setiap KD  ≥ 70 (Kriteria ditetapkan Kemendikbud, 2014) maka 

perangkat pembelajaran (RPP, LKS, Instrumen penilaian hasil pembelajaran) 

berkualitas untuk  digunakan dalam pembelajaran. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Perangkat pembelajaran yang diteliti adalah RPP, LKS dan instrumen penilaian hasil 

belajar yang dibuat guru SMA kelas X berdasarkan kurikulum 2013. Berdasarkan 

kurikulum 2013 untuk kelas X, perangkat pembelajaran yang disusun guru terdiri dari 

sembilan KD.    Penilaian terhadap perangkat pembelajaran dilakukan untuk mengetahui 

kualitas dari RPP, LKS dan instrumen penilaian hasil belajar dengan menggunakan 

instrumen penilaian. 

 

Rencana Pelakasanaan Pembelajaran 

 Hasil penilaian RPP yang dibuat guru SMA Kelas X berdasarkan kurikulum 

SMA dengan menggunakan instrumen penilaian dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Hasil Penilaian RPP Berdasarkan kurikulum 2013 Kelas X SMA 

 
Kompetensi 

Dasar 

Skor Penilaian RPP 

Tujuan Materi Metode Langkah 

Pembelajaran 

Sumber 

Belajar/Media 

Evaluasi Rataan 

KD 1 56 50 78 81 67 50 64 

KD 2 61 50 78 74 67 33 61 

KD 3 56 66 72 71 67 50 64 

KD 4 50 58 78 71 50 44 59 

KD 5 50 66 78 76 50 44 61 

KD 6 54 69 83 77 75 50 63 

KD 7 50 38 83 75 50 46 51 

KD 8 58 44 79 73 63 54 62 

KD 9 50 50 71 73 50 58 59 

Rataan 54 47 78 75 60 48  

  

Hasil penilaian berdasarkan standar penilaian RPP yang ditetapkan 

Kemendikbud tersebut menunjukkan  rata-rata skor  RPP pada setiap KD kurang dari 

70. Ini menunjukkan bahwa RPP tersebut kurang berkualitas. 

 Aspek penilaian RPP untuk setiap KD terdiri dari  indikator pencapaian 

kompetensi, pengembangan materi, ajar, metode pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, sumber belajar dan penilaian. Masing-masing RPP pada setiap KD 

memiliki kelemahan dan kekurangan. Aspek metode dan langkah pembelajaran pada  

penilaian  RPP rata-rata memperoleh skor diatas 70, yang berarti rencana pembelajaran 

yang dibuat guru telah merancang pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi 

dengan langkah-langkah pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik sesuai 

dengan tuntutan kurikulum 2013. 
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 Kelemahan RPP pada masing-masing KD yang dibuat guru dalam hal membuat 

rumusan indikator yang merupakan uraian dari KD memperoleh skor rata-rata dibawah 

70. Indikator dibuat belum mencakup KD  terutama untuk kompetensi keterampilan, 

walaupun kadang ada yang dibuat tetapi tidak dapat diukur karena tidak sesuai dengan 

materi yang diajar. Kelemahan RPP pada masing-masing KD yang memperoleh skor 

rata-rata kurang dari 70 adalah pada aspek pengembangan materi ajar.  Sebagian RPP 

yang dibuat tidak menguraikan materi ajar sesuai dengan pencapaian KD dan materi 

yang diuraikan kurang memadai dan kontekstual.  

 Penilaian merupakan bagian yang penting direncanakan dalam RPP, hasil 

penilaian RPP pada aspek evaluasi rata-rata  skor dibawah 70. Alat penilaian belum 

mencakup seluruh indikator kognitif, sikap dan keterampilan sesuai dengan indikator 

pencapaian kompetensi.  

 

Lembaran Kerja Siswa 

 Lembaran kerja siswa atau LKS merupakan sumber belajar yang digunakan 

siswa dalam pembelajaran untuk membantu siswa mempelajari materi, keterampilan 

dan memupuk sikap ilmiah siswa. LKS yang disusun mengacu kepada RPP  pada 

masing-masing KD, dalam bentuk LKS eksperimen dan LKS non eksperimen. Hasil 

penilaian LKS berdasarkan kurikulum 2013 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Penilaian LKS Berdasarkan Kurikulum 2013 Kelas X SMA 

 
Kompetensi 

Dasar 
Skor  Penilaian LKPD 

Tujuan Sumber/Alat/Bahan Kegiatan Kesimpulan Latihan Rataan 

KD 1 63 63 50 75 50 60 

KD 2 25 50 50 0 0 25 

KD 3 50 50 50 0 0 30 

KD 4 75 50 56 50 25 51 

KD 5 25 50 31 25 75 41 

KD 6 50 58 63 33 25 46 

KD 7 67 67 50 50 0 47 

KD 8 25 63 50 25 25 38 

KD 9 50 25 31 25 25 41 

Rataan 48 53 48 31 25  

  

Hasil penilaian LKS dari masing-masing RPP memperoleh skor rata-rata kurang 

dari 70 untuk setiap KD. Rendahnya skor penilaian LKS karena RPP yang dirancang 

menggunakan LKS, akan tetapi LKS nya tidak dibuat atau tidak dilampirkan bersama 

dengan RPP. Kelemahan LKS yang disusun adalah kurang mendorong keterampilan 

proses dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga siswa seperti melakukan 

kegiatan berdasarkan instruksi saja.     

 

Instrumen Penilaian hasil Belajar 

 Selain  merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, tugas guru adalah 

melakukan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian kompetensi dasar. Kompetensi yang 

akan dicapai terdiri dari kompetensi yang berhubungan dengan sikap dan sosila siswa, 

kompetensi pengetahuan siswa dan kompetensi keterampilan.  Untuk mengukur 
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ketercapaian kompetensi disusun alat penilaian berdasarkan indikator pencapaian 

kompetensi. Alat penilaian dibuat  dengan membuat kisi-kisi penilaian yang terdiri dari 

indikator soal, butir soal. Kunci jawaban, rubrik atau pedoman penskoran. Hasil 

penilaian instrumen penilaian hasil belajar dapat dilihat pada Tabel 3 

 

Tabel 3. Hasil Penilaian Instrumen Penilaian Hasil Belajar Berdasarkan Kurikulum 

2013 Kelas X SMA 

 

Kompetensi 

Dasar 

Skor Penilaian Instrumen  

Indikator 

Soal 

Butir Soal Kunci 

Jawaban 

Kelengkapan Cakupan Rataan 

KD 1 17 75 33 61 83 54 

KD 2 17 42 33 50 50 38 

KD 3 17 50 33 56 67 45 

KD 4 17 50 33 56 67 45 

KD 5 17 50 33 50 67 44 

KD 6 13 63 13 61 75 45 

KD 7 13 31 38 33 50 33 

KD 8 13 50 38 38 50 38 

KD 9 13 38 33 21 50 31 

Rataan 61 50 32 47 62 41 

  

Hasil penilaian terhadap alat evaluasi yang dibuat guru  rata-rata memperoleh 

skor dibawah 70. Rendahnya skor penilaian alat evaluasi karena pada setiap KD tidak 

dibuat kisi-kisi evaluasi. Rata-rata soal yang ada dibuat tidak berdasarkan indikator 

dengan kata lain indikator soal pada umumnya tidak dibuat, begitu juga kunci jawaban 

dan cara penskorannya tidak lengkap.  Sementara instrumen penilaian dituntut yang 

valid dan reliabel, agar instrumen penilaian tersebut betul- betul dapat mengukur apa 

yang diukur, sehingga alat ukur keberhasilan siswa dapat mengukur sesuai dengan 

kemampuan siswa.      

 Berdasarkan kurikulum 2013, bentuk penilaian autentik yang menghendaki 

siswa  menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Instrumen 

yang dibuat guru masih lemah dalam hal menilai kemampuan keterampilan siswa, 

hampir semua KD guru tidak melengkapi instrumen keterampilan seperti projek dan 

portopolio.    

 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis perangkat pembelajaran fisika berdasarkan kurikulum 

2013 yang telah dilakukan   maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  fisika kelas X SMA yang disusun 

berdasarkan kurikulum 2013 kurang berkualitas  untuk semua kompetensi dasar  

2. Lembaran Kerja Siswa  mata pelajaran fisika kelas X SMA yang disusun 

berdasarkan kurikulum 2013 kurang berkualitas  untuk semua kompetensi dasar 
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3. Instrumen penilaian hasil pembelajaran mata pelajaran fisika kelas X SMA yang 

disusun berdasarkan kurikulum 2013 kurang berkualitas untuk semua 

kompetensi dasar 
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Abstrak 
Perisian Web 2.0 merupakan medium terkini dalam proses menghasilkan bahan 
kuliah interaktif dan inovatif oleh para pensyarah kepada para pelajar. Aplikasi web 
2.0 menyediakan platform kepada pengguna untuk berkomunikasi dan 
berkolaborasi diantara satu sama lain serta penekanan terhadap penciptaan dan 
penerokaan ilmu secara aktif yang mana ianya dapat menjana kemahiran berfikir 
secara kritis dan kreatif pelajar. Tujuan kajian ini adalah mengenalpasti tahap 
pengetahuan, penggunaan, kemahiran dan faktor-faktor penggunaan integrasi Web 
2.0 dalam kalangan pelajar siswazah fakulti pendidikan, Universiti Kebangsaan 
Malaysia dan mengkaji hubungan di antara pengetahuan, kemahiran dan faktor 
penggunaan terhadap tahap penggunaan integrasi Web 2.0. Kajian ini adalah kajian 
kuantitatif berbentuk tinjauan. Instrumen yang digunakan adalah berbentuk soal 
selidik mengikut skala Likert. Responden melibatkan 30 orang pelajar siswazah 
Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia yang dipilih secara rawak. Hasil 
kajian menunjukkan tahap pengintegrasian perisian web 2.0 dalam kalangan 
pelajar fakulti pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia adalah pada tahap 
tinggi. Bagi aspek pengetahuan, kemahiran dan faktor penggunaan mempunyai 
hubungan yang signifikan terhadap tahap penggunaan aplikasi web 2.0. Ini 
menunjukkan bahawa walaupun tahap penggunaan perisian adalah pada tahap 
yang tinggi, tetapi pelajar lebih menggunakan perisian untuk interaksi sosial 
dengan rakan-rakan berbanding menggunakan dalam pembelajaran.  

Kata Kunci : integrasi web 2.0, kolaboratif dalam pembelajaran dan pengajaran 

 

Pengenalan 

Selaras dengan sistem pendidikan di abad 21 yang memerlukan kemahiran 

pembelajaran berinovasi, media dan teknologi, aktiviti pembelajaran perlu menjuruskan 

ke arah mengaktifkan pelajar. Ia membantu mereka menjadi lebih kritis dan kreatif 

dalam kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah dengan mempelbagaikan kaedah 

pembelajaran dan pengajaran agar menjadi lebih berkesan terutamanya 

yangmenggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Namun, ia 

memerlukan pendidik dan pelajar yakin dan cekap dalam penggunaan ICT dan 
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penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dan kreatif iaitu boleh berfikir secara kreatif 

dalam pelbagai cara, mengaplikasi, menganalisis konteks dan masalah yang timbul, 

membuat perancangan untuk menyelesaikan masalah, bekerjasama dalam pasukan, 

memantau kemajuan, respons kepada maklum balas, sintesis idea dan menilai semula 

rancangan serta mencipta sesuatu yang baru (Nicola Yelland & Anna Kilderry 2010). 

Sehubungan itu, web 2.0 merupakan perisian yang terkini pembangunan e-

kandungan dalam menghasilkan bahan kuliah interaktif dan inovatif oleh para 

pensyarah. Oleh itu, selaras dengan perkembangan teknologi web 2.0 ini membolehkan 

pensyarah dan pelajar berinteraksi secara “blended learning” iaitu percampuran kaedah 

pembelajaran di dalam kelasserta secara onlinedan “ubiquitous learning” iaitu memberi 

peluang kepada pelajar untuk belajar di mana sahaja dan tidak kira masa (JohanLuaran 

2013)seperti mana yang telah diaplikasikan di setiap institusi pengajian tinggi pada 

masa kini. 

Integrasi web 2.0 menyediakan platform kepada pengguna untuk berkomunikasi 

dan berkolaborasi diantara satu sama lain serta penekanan terhadap penciptaan dan 

penerokaan ilmu secara aktif yang mana ianya dapat menjana kemahiran berfikir secara 

kritis dan kreatif pelajar. Selain itu, web 2.0 dapat meningkatkan kualiti dan 

mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran melalui bahan kuliah interaktif 

yang dibangunkan oleh pensyarah dan kemudahan berinteraksi dengan pelajar. 

 

Latarbelakang 

Sistem pendidikan pada masa kini sedang mengalami perubahan yang amat pesat sekali 

terutamanya dari segi penggunaan teknologi dan bahan-bahan rujukan. Perkembangan 

teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang begitu pesat telah menuntut semua 

Universiti Awam (UA) melakukan transformasi dalam usaha melihat pengajian tinggi di 

Malaysia yang lebih dinamik dan inovatif. Menurut Dato’ Seri Mohamed Khaled 

Nordin (2012),Web 2.0 merupakan alatan terkini pembangunan e-kandungan dalam 

menghasilkan bahan kuliah interaktif dan inovatif oleh para pensyarah. Pendekatan 

pembelajaran masa kini dan perkembangan teknologi web 2.0 yang begitu pesat telah 

menjadikan persekitaran pembelajaran yang lebih menarik dan boleh berlaku dimana-

mana sahaja. Sehubungan itu, dengan adanya teknologi terkini aplikasi web 2.0, 

pembangunan e-kandungan dapat dilaksanakan dengan lebih interaktif dan efektif. 

Sistem e-pembelajaran yang berasaskan sistem pengurusan pembelajaran 

(myLMS) sudah lama digunakan di Universiti Kebangsaan Malaysia bagi memudahkan 

proses pengajaran dan mewujudkan pengalaman pembelajaran yang menarik. 

Bagaimanapun dengan adanya pelbagai kemudahan berasaskan teknologi web 2.0, ia 

menambah lagi satu lagi alternatif dalam proses pembelajaran dan pengajaran.  

 

Objektif Kajian 

i. Mengenalpasti tahap pengetahuan, penggunaan, kemahiran dan faktor-faktor 

penggunaan integrasi Web 2.0 dalam kalangan pelajar siswazah fakulti 

pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 

ii. Mengkaji hubungan di antara pengetahuan, kemahiran dan faktor penggunaan 

terhadap tahap penggunaan integrasi Web 2.0. 
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Metodologi Kajian 

Kaedah Kuantitatif digunakan dalam kajian ini yang mana pendekatan deskriptif 

iaitu kajian berbentuk tinjauan untuk mendapatkan segala maklumat daripada pelajar 

terhadap tahap pengetahuan, penggunaan, faktor penggunaan dan kemahiran 

menggunakan aplikasi web 2.0.Satu set soal selidik digunakan terhadap 30 orang pelajar 

pasca siswazah di Fakulti Pendidikan, UKM yang telah dipilih secara rawak sebagai 

kajian peringkat awal. 

Dapatan Kajian 

Graf 1.0 : kekerapan dan peratusan dari aspek jenis penggunaan teknologi web 

2.0 

 

Berdasarkan jadual 1.0, didapati bahawa 100% pelajar menggunakan facebook, 90% 

menggunakan skype, 80% menggunakan blog, 63.3% menggunakan wordpress, 53.3% 

menggunakan aplikasi prezi, 46.7% menggunakan twitter dan 26.7% menggunakan 

flickr serta 5.9% pelajar menggunakan evemote. Perisian yang lain digunakan oleh 

pelajar adalah tumblr, instagram, aplikasi google dan youtube.  

Tahap Pengetahuan, Penggunaan, Kemahiran dan Faktor-faktor penggunaan 

Integrasi Web 2.0 

Persoalan kajian 1 : Apakah tahap pengetahuan, penggunaan, kemahiran dan faktor-

faktor penggunaan integrasi Web 2.0 dalam kalangan pelajar siswazah fakulti 

pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia?  

Jadual 2.0 : Taburan Responden Mengikut Peratus (%) dan Min Berdasarkan 

Tahap Pengetahuan Aplikasi Web 2.0 

90% 

80% 

53.3% 

46.7% 

5.9% 

26.7% 

63.3% 

100% 
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BIL ITEM STS TS KS S SS Min 
1. Saya tahu tentang aplikasi web 2.0 - 6.7 33.3 36.7 23.3 3.77 

2. Saya mengetahui cara menggunakan web 2.0  - 6.7 30.0 46.7 16.7 3.73 

3. Saya mengetahui cara menggunakan web 2.0 

dalam pembelajaran 

- 13.3 23.3 40.0 23.3 3.73 

4. Saya mengetahui cara menggunakan web 2.0 

dalam membina pengetahuan melalui 

interaksi sosial 

- 6.7 3.3 56.7 33.3 4.17 

5. Saya mengetahui melalui web 2.0 dapat 

mewujudkan interaksi sosial di antara pelajar 

dan pensyarah 

- 6.7 3.3 63.3 26.7 4.10 

6. Saya mengetahui cara menyiapkan bahan 

menggunakan web 2.0 

6.7 6.7 16.7 63.3 6.7 3.57 

7. Saya mengetahui cara untuk berkongsi bahan 

melalui aplikasi web 2.0 

- - 30.0 50.0 20.0 3.9 

8. Saya mengetahui cara menggunakan web 2.0 

yang interaktif untuk menjadikan 

pembelajaran yang berkesan  

- 13.3 23.3 36.7 26.7 3.77 

9. Saya mengetahui pentingnya penggunaan 

web 2.0 seperti blog, wiki, google docs, prezi 

dan lain-lain dalam persekitaran 

pembelajaran untuk meningkatkan kepuasan 

diri 

- - 13.3 53.3 33.3 4.20 

10. Saya mengetahui pentingnya penggunaan 

web 2.0 dalam persekitaran pembelajaran 

untuk meningkatkan kualiti pembelajaran 

- - 20.0 43.3 36.7 4.17 

11. Saya mengetahui aplikasi web 2.0 sebagai 

platform kepada pengguna untuk berhubung, 

berkomunikasi dan berkolaborasi antara satu 

sama lain 

- - 6.7 56.7 36.7 4.30 

12. Aplikasi web 2.0 membolehkan pensyarah 

dan pelajar berinteraksi di alam maya 

- - 6.7 60.0 33.3 4.27 

Min keseluruhan : 3.97 (tahap tinggi) 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) 

2. Tidak Setuju (TS) 

3. Kurang Setuju (KS) 

4. Setuju (S) 

5. Sangat Setuju (SS) 

Jadual 2.0 menunjukkan taburan responden mengikut peratus dan min berdasarkantahap 

pengetahuan menggunakan perisian web 2.0. Min tertinggi ialah 4.30 iaitu pada item ke 

11, di mana majoriti responden bersetuju bahawa mereka mengetahui aplikasi web 2.0 

adalah sebagai platform kepada pengguna untuk berhubung, berkomunikasi dan 

berkolaborasi antara satu sama lain. Hanya 6.7% sahaja yang kurang bersetuju dengan 

aplikasi web 2.0 adalah sebagai platform kepada pengguna untuk berhubung, 

berkomunikasi dan berkolaborasi antara satu sama lain.Selain itu, seramai 90% 

responden sangat bersetuju bahawa mereka lebih mengetahui cara menggunakan web 

2.0 dalam membina pengetahuan melalui interaksi sosial berbanding dengan cara 

menggunakan web 2.0 untuk menyiapkan bahan pengajaran iaitu seramai 70% sahaja 
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yang sangat bersetuju.Nilai Min terendah adalah pada item ke 6 iaitu 3.57. Ini 

menunjukkan bahawa terdapat 70% bersetuju bahawa mereka mengetahui cara 

menyiapkan bahan menggunakan web 2.0 dan 16.7% yang kurang bersetuju serta 13.4% 

tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Daripada hasil kajian yang diperolehi, di 

dapati bahawa min keseluruhan ialah 3.97 yang menunjukkan bahawa ia berada pada 

tahap tinggi. Terdapat enam item yang mempunyai min melebihi dari min keseluruhan 

dan enam item lagi mempunyai min yang kurang dari min keseluruhan. 

Jadual 3.0 : Taburan Responden Mengikut Peratus (%) dan Min Berdasarkan 

Tahap Penggunaan Aplikasi Web 2.0 
BIL ITEM STS TS KS S SS Min 

1. Saya menggunakan web 2.0 dalam 

pembelajaran di dalam kelas 

- 13.3 26.7 46.7 13.3 3.60 

2. Saya gunakan web 2.0 di luar waktu kuliah - 6.7 26.7 33.3 33.3 3.93 

3. Saya gunakan web 2.0 dengan pensyarah  - 20.0 16.7 56.7 6.7 3.50 

4. Saya gunakan web 2.0 dengan rakan-rakan - 6.7 10.0 40.0 43.3 4.20 

5. Saya guna berbagai jenis aplikasi web 2.0 - 6.7 10.0 60.0 23.3 4.00 

6. Saya guna web 2.0 untuk menyediakan bahan-

bahan pembelajaran dengan komuniti luar 

6.7 13.3 23.3 46.7 10.0 3.40 

7. Saya menyiapkan tugasan aktiviti yang 

memerlukan penggunaan web2.0 

- 13.3 26.7 46.7 13.3 3.60 

8. Saya guna web 2.0 untuk upload fail - - 20.0 66.7 13.3 3.93 

9. Saya aktif dalam guna aplikasi web 2.0 - 13.3 26.7 43.3 16.7 3.63 

10. Perisian web 2.0 ini membantu 

merangsangkan pelajar untuk berfikir secara 

kritis dan kreatif 

- - 33.3 50.0 16.7 3.83 

11. saya menggunakan powerpoint (jing, 

voicethread, wallwisher, prezi dan lain-lain) 

dan video animasi berkaitan alat web 2.0 

6.7 13.3 26.7 36.7 16.7 3.43 

Min keseluruhan : 3.73 (tahap tinggi) 

Min tertinggi bagi jadual 3.0 ialah 4.20 iaitu pada item 4, seramai 83.3% 

responden telah bersetuju bahawa mereka menggunakan web 2.0 dalam interaktif sosial 

dengan rakan-rakan. Manakala 6.7% tidak bersetuju dan 10% kurang setuju dengan 

pernyataan tersebut. Bagi nilai min terendah pula ialah 3.40 iaitu pada item 6, seramai 

56.7% bersetuju bahawa mereka menggunakan web 2.0 untuk menyediakan bahan-

bahan pembelajaran dan berkongsi bahan dengan komuniti luar. Seramai 23.3% kurang 

bersetuju dengan pernyataan tersebut dan hanya 6.7% sahaja yang tidak bersetuju. 

Berdasarkan jadual 6.7 di atas, nilai min keseluruhan adalah 3.73 bagi taburan 

responden mengikut peratus dan min berdasarkan tahap penggunaan aplikasi web 2.0. 

Ini bermakna ia berada pada tahap tinggi. Terdapat lima item yang mempunyai min 

melebihi dari min keseluruhan dan enam item lagi mempunyai min yang kurang dari 

min keseluruhan. 

Jadual 4.0 : Taburan Responden Mengikut Peratus (%) dan Min Berdasarkan 

Faktor Penggunaan Aplikasi Web 2.0 
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BIL ITEM STS TS KS S SS Min 

1. Pensyarah menggunakan pelbagai aplikasi web 

2.0 dalam proses pengajaran dan pembelajaran 

- 13.3 20.0 53.3 13.3 3.37 

2. Saya menggunakan web 2.0 setiap masa 

melakukan latihan/tugasan  

- 13.3 16.7 63.3 6.7 3.63 

3. Pensyarah menggunakan aplikasi web 2.0 

untuk memantau markah aktiviti pelajar  

- 6.7 50.0 36.7 6.7 3.43 

4. Saya mendapat kursus atau latihan khusus 

tentang penggunaan perisian web 2.0 

13.3 33.3 20.0 20.0 13.3 2.87 

5. Saya mendapat pendedahan mengenai web 2.0 

dari kawan-kawan 

- 23.3 20.0 46.7 10.0 3.43 

6. Saya sangat peka terhadap pengintegrasian 

web 2.0 dalam pendidikan 

- 30.0 33.3 33.3 3.3 3.10 

7. Terdapat subjek yang memerlukan saya 

menggunakan perisian web 2.0 

- 6.7 13.3 53.3 26.7 4.00 

8. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran 

menggunakan perisian web 2.0 

- 13.3 20.0 43.3 23.3 3.77 

9. Pengintegrasian web 2.0 dalam proses 

pengajaran dan pembelajaran 

- 13.3 33.3 40.0 13.3 3.53 

10. Pengintegrasian web 2.0 dalam interaksi social - 6.7 26.7 46.7 20.0 3.80 

Min keseluruhan : 3.49 (tahap sederhana) 

Jadual 4.0 menunjukkan taburan responden mengikut peratus dan min 

berdasarkan faktor penggunaan aplikasi web 2.0. Min tertinggi dalam jadual di atas 

ialah 4.00 iaitu pada item 7, seramai 80% responden telah bersetuju bahawa terdapat 

subjek yang memerlukan mereka untuk menggunakan perisian web 2.0. Manakala 6.7% 

tidak bersetuju dan 13.3% kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi nilai min 

terendah pula ialah 2.87 iaitu pada item 4 menunjukkan seramai 46.6% tidak mendapat 

kursus atau latihan khusus mengenai penggunaan perisian web 2.0. Manakala yang 

mendapat kursus atau latihan mengenai penggunaan perisian web 2.0 adalah seramai 

33.3% sahaja. Seramai 20% kurang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Berdasarkan 

jadual 6.8 di atas, nilai min keseluruhan adalah 3.49 bagi taburan responden mengikut 

peratus dan min berdasarkan faktor penggunaan aplikasi web 2.0. Ini bermakna ia 

berada pada yang sederhana. Terdapat lima item yang mempunyai min melebihi dari 

min keseluruhan dan lima item lagi mempunyai min yang kurang dari min keseluruhan. 

Jadual 5.0 : Taburan Responden Mengikut Peratus (%) dan Min Berdasarkan 

Tahap Kemahiran Penggunaan Aplikasi Web 2.0 

 
BIL ITEM STS TS KS S SS Min 

1. Saya mahir menggunakan perisian web 2.0 - 13.3 30.0 40.0 16.7 3.60 

2. Tanpa buku panduan untuk menggunakan 

perisian web 2.0 saya tidak tahu untuk 

mengendalikan perisian tersebut  

6.7 36.7 23.3 26.7 6.7 2.90 

3. Saya tahu membina aturcara atau program 

menggunakan bahasa pengatucaraan  

26.7 13.3 53.3 6.7 - 2.40 

4. Saya tidak menghadapi sebarang masalah 

mengendalikan perisian web 2.0 dalam 

pembelajaran 

- 20.0 40.0 33.3 6.7 3.27 

5. Saya tidak menghadapi sebarang masalah 

mengendalikan perisian web 2.0 dalam 

- 16.7 23.3 30.0 30.0 3.73 
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interaksi sosial 

6. Saya tidak mempunyai kemahiran 

menggunakan perisian web 2.0 ini 

16.7 40.0 26.7 10.0 6.7 2.50 

7. Kandungan kursus tentang penggunaan 

perisian web 2.0 yang dianjurkan oleh pihak 

universiti adalah kurang efisyen. 

13.3 30.0 30.0 26.7 - 2.70 

8. Saya menghasilkan sendiri perisian web 2.0 

yang digunakan dalam pembelajaran 

33.3 30.0 16.7 20.0 - 2.23 

9. Perisian web 2.0 yang saya gunakan dalam 

pembelajaran dibekalkan oleh pihak 

universiti/pensyarah 

- 33.3 16.7 43.3 6.7 3.23 

10. Saya sendiri berusaha memperbaiki kemahiran 

saya dalam penggunaan perisian web 2.0 ini. 

- 20.0 10.0 26.7 43.3 3.93 

Min keseluruhan : 3.05 (tahap sederhana) 

Jadual 5.0 menunjukkan taburan responden mengikut peratus dan min 

berdasarkan tahap kemahiran penggunaan aplikasi web 2.0. Min tertinggi dalam jadual 

di atas ialah 3.93 iaitu pada item 10, seramai 70% responden telah bersetuju bahawa 

mereka akan berusaha memperbaiki kemahiran mereka dalam menggunakan perisian 

web 2.0. Manakala 20% tidak bersetuju untuk memperbaiki kemahiran mereka dan 10% 

kurang setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi nilai min terendah pula ialah 2.23 iaitu 

pada item 8 menunjukkan seramai 63.3% tidak menghasilkan sendiri perisian web 2.0 

yang digunakan dalam pembelajaran. Manakala hanya 20% sahaja yang boleh 

menghasilkan perisian web 2.0 dan seramai 16.6% kurang setuju dengan pernyataan 

tersebut iaitu ada perisian web 2.0 yang boleh mereka hasilkan sendiri dan ada yang 

mereka tidak boleh menghasilkan sendiri. Pernyataan ini diperkukuhkan lagi dengan 

pernyataan 3 bahawa 40% pelajar tidak tahu bagaimana untuk membina atucara 

program menggunakan bahasa pengatucaraan. Hanya 6.7% pelajar sahaja yang tahu 

bagaimana untuk membina atucara program menggunakan bahasa pengatucaraan dan 

seramai 53.5% pelajar kurang setuju mengenai pernyataan tersebut. 

Berdasarkan jadual 5.0 di atas, nilai min keseluruhan adalah 3.05 bagi taburan 

responden mengikut peratus dan min berdasarkan tahap kemahiranmenggunakan 

aplikasi web 2.0. Ini bermakna ia berada pada yang sederhana. Terdapat lima item yang 

mempunyai min melebihi dari min keseluruhan dan lima item lagi mempunyai min yang 

kurang dari min keseluruhan. 

Hubungan Antara Pengetahuan, Faktor Dan KemahiranTerhadap Tahap 

Penggunaan Perisian Web 2.0 

Persoalan Kajian 2 : Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, 

faktor dan kemahiranterhadap tahap penggunaan teknologi Web 2.0 dalam kalangan 

pelajar siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia? 

Hasil dapatan yang telah diperolehi, pengkaji mendapati beberapa aspek yang 

berkaitan dalam hubungan antara pengetahuan, kemahiran dan faktor dengan tahap 

penggunaan teknologi Web 2.0. ini dapat dilihat dengan jelas melalui jadual 6.10 

dibawah. 
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Jadual 6.0 : Hubungan Antara Pengetahuan Terhadap Tahap Penggunaan 

teknologi Web 2.0 

 

  Pengetahuan 

Penggunaan Pearson 

Correlation (r) 
.879

**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

**. Korelasi signifikan pada aras 0.01 level (2-tailed).  

 

Hasil kajian tentang hubungan antara pengetahuan dengan tahap penggunaan 

aplikasi Web 2.0 ditunjukkan dalam jadual 6.10 di atas. Pengkaji mendapati bahwa aras 

(p< 0.01), ini bermakna nilai (p) adalah lebih kecil daripada aras signifikan iaitu nilai 

(α) bersamaan 0.01. Hasilnya dapatlah dirumuskan bahawa terdapat hubungan yang 

kuat dan positif di antara pengetahuan pelajar terhadap aplikasi Web 2.0 dengan tahap 

penggunaan aplikasi Web 2.0. Malahan daripada jadual di atas, menunjukkan nilai (r = 

0.879) iaitu pada aras korelasi positif tinggiyang membawa maksud bahawa terdapat 

hubungan antara kedua-duanya. 

Jadual 7.0. Hubungan Antara Kemahiran Terhadap Tahap Penggunaan Perisian Web 2.0 

 

 

 

 

 

Berikut adalah bagi melihat hubungan antara kemahiran pelajar dalam 

mengendalikan aplikasi web 2.0 dengan tahap penggunaan aplikasi tersebut. Hasil 

analisis yang dibuat menunjukkan bahawa nilai (p < 0.01) iaitu lebih kecil daripada nilai 

(α) iaitu 0.01. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kemahiran mengendalikan teknologi dengan tahap penggunaan 

perisian tersebut. 

Selain itu, melalui jadual di atas juga mendapati bahawa korelasi bagi hubungan 

ini ialah pada aras (r = 0.707 ) iaitu tahap korelasi ini berada pada korelasi positif tinggi. 

Ini juga memperlihatkan bahawa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara 

kemahiran dalam mengendalikan perisian dengan tahap penggunaanperisian Web 2.0.  

 

  Kemahiran 

Penggunaan Pearson Correlation 
.707

**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

**. Korelasi signifikan pada aras 0.01 level (2-tailed). 
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Jadual 8.0 Hubungan Antara Faktor Terhadap Tahap Penggunaan Teknologi Web 

2.0 

 

  Faktor 

Penggunaan 

Penggunaan Pearson 

Correlation 
.894

**
 

Sig. (2-tailed) .000 

N 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

Berikut adalah bagi melihat hubungan antara faktor penggunaan aplikasi web 

2.0 terhadap tahap penggunaan aplikasi tersebut. Hasil analisis yang dibuat 

menunjukkan bahawa nilai (p < 0.01) iaitu lebih kecil daripada nilai (α) iaitu 0.01. Oleh 

yang demikian, dapat dirumuskan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara 

faktor penggunaan perisian terhadap tahap penggunaan perisian tersebut. 

Selain itu, melalui jadual di atas juga mendapati bahawa korelasi bagi hubungan 

ini ialah pada aras (r = 0.894 ) iaitu tahap korelasi ini berada pada korelasi positif tinggi. 

Ini juga memperlihatkan bahawa terdaapat hubungan yang kuat dan positif antara faktor 

penggunaan perisian terhadap tahap penggunaan teknologi Web 2.0.  

Perbincangan 

 

Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, pengkaji mendapati bahawa kesemua 

responden pernah menggunakan aplikasi web 2.0, namun yang membezakan mereka 

adalah dari segi jenis aplikasi yang digunakan. Kebanyakkan pelajar hanya 

pernahfacebook, skype, blog, wordpress, prezi, twitter, flickr, evemote, tumblr, 

instagram, aplikasi google dan youtube. 

Tahap Penggunaan Aplikasi Web 2.0 

 

Hasil dapatan menunjukkan bahawa tahap penggunaan aplikasi web 2.0 dalam kalangan 

pelajar siswazah fakulti pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia adalah pada paras 

tinggi. Keadaan ini terjadi adalah kerana kebanyakkan pelajar menggunakan aplikasi 

web 2.0 dalam interaksi sosial dengan rakan-rakan berbanding dengan pensyarah. 

Mereka lebih menggunakan aplikasi web 2.0 ini untuk interaksi sosial berbanding untuk 

kegunaan pengajaran dan pembelajaran. Ini dibuktikan bahawa mereka bersetuju 

bahawa mereka akan menggunakan aplikasi web 2.0 dalam pembelajaran hanya untuk 

menyediakan bahan-bahan pembelajaran dan berkongsi sumber dengan komuniti luar. 

Ini bermakna sesetengah mereka tidak menggunakan aplikasi web 2.0 dalam proses 

pengajaran dan pembelajaran baik di dalam kelas mahupun di luar kelas.  
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Kajian ini disokong oleh data statistik global 2015 bahawa rakyat Malaysia 

berumur antara 16 tahun hingga 64 tahun meluangkan masa dengan media sosial dalam 

masa sehari adalah 2.8 iaitu nilai kedua tertinggi daripada 13 buah negara (rujuk rajah 

7.0). Masa yang diluangkan untuk penggunaan internet dalam masa sehari 

menggunakan laptop atau tablet adalah selama 5jam 4minit, dan penggunaan internet 

menggunakan telefon pintar adalah 3jam 39 minit. Manakala bagi penggunaan media 

sosial menggunakan apa jua bentuk peranti, mereka meluangkan masa selama 3jam 27 

minit, dan menonton televesyen menggunakan internet adalah selama 2jam 24 minit 

(rujuk rajah 7.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 7.0 menunjukkan statistik 13 buah   Rajah 7.1 menunjukkan jumlah masa yang 

Negara dalam meluangkan masa untuk diperuntukkan dalam sehari dengan media 

media sosial 

Walau bagaimanapun dapatan kajian ini adalah bertentangan daripada kajian 

yang dilakukan oleh Nurul Hidayah (2009) yang mendapati bahawa tahap kesedaran 

pelajar terhadap penggunaan Web 2.0 adalah pada tahap sederhana. Faktor yang 

mendorong pelajar untuk menggunakan Web 2.0 adalah faktor kelebihan web 2.0 itu 

sendiri, faktor persekitaran, dan faktor pembelajaran. Namun dalam kajian Norazlinda 

Saad & Surendran Sankaran (2014)menunjukkan tahap penggunaan web 2.0 berada 

pada tahap sederhana. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh tiada latihan, 

faktor kekurangan kemudahan, faktor masa dan kurangnya kemahiran. 

Kesimpulan yang dapat pengkaji perolehi ialah tahap penggunaan perisian 

dalam kalangan responden dalam kajian ini berada pada aras tinggi. Antara faktor yang 

dikenalpasti adalah kerana responden kerap menggunakan web 2.0 dalam interaksi 

sosial dengan rakan-rakan dengan menggunakan pelbagai jenis aplikasi web 2.0. Selain 

itu, mereka juga lebih menggunakan aplikasi ini untuk memuat turun naik fail dan kerap 

menggunakan aplikasi ini di luar kelas berbanding menggunakan dalam pembelajaran di 

dalam kelas. 
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Hubungan Antara Pengetahuan, Faktor Dan Kemahiran Terhadap Tahap 

Penggunaan Perisian Web 2.0 

 

Hasil dapatan yang telah diperolehi, pengkaji mendapati terdapat beberapa aspek yang 

berkaitan dengan hubungan antara pengetahuan, faktor dan kemahiran terhadap tahap 

penggunaan perisian Web 2.0. Antaranya hubungan antara aspek pengetahuan terhadap 

tahap penggunaan perisian mempunyai hubungan yang kuat dan positif. Ini bermakna 

pengetahuan pelajar terhadap perisian akan mempengaruhi dalam tahap penggunaan 

perisian tersebut. Dapatan kajian ini disokong oleh kajian Norazlinda Saad & Surendran 

Sankaran (2014), Zaidatun Tasir & Lim Bee Yeok (2011), mendapati bahawa wujudnya 

hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan tahap penggunaan Web 2.0. 

 Dapatan ini menggambarkan bahawa tahap penggunaan perisian amat berkait 

rapat dengan tahap pengetahuan pelajar dalam mengendalikan perisian Web 2.0 ini. 

Tahap pengetahuan dan pemahaman sering dikaitkan dengan pengaruh utama seseorang 

individu untuk mengaplikasikan atau menjana idea mereka terhadap penggunaan 

perisian yang menjuruskan kepada perkara yang ingin dilakukan (Abdul Rahim & Nurul 

Shahrina 2010). 

 Bagi aspek kemahiran, dapatan kajian yang diperoleh mendapati bahawa 

terdapat hubungan yang kuat dan positif tinggi antara kemahiran dalam mengendalikan 

perisian terhadap tahap penggunaan perisian web 2.0. Dapatan ini jelas menyokong 

dapatan yang diperolehi oleh Mohd Anuar & Faezah Shamsudin (2010), dapatan kajian 

ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap penguasaan 

kemahiran responden terhadap penggunaan e-pembelajaran. 

Ini kerana apabila para pelajar menguasai kemahiran dalam mengendalikan 

perisian, secara tidak langsung akan menyebabkan seseorang itu mahir dalam 

menggunakan perisian dengan baik, mudah dan cepat. Namun jika mereka tidak 

mempunyai kemahiran dalam mengendalikan perisian, mereka tidak akan dapat 

menggunakannya dengan baik mungkin. Malah keadaan ini pasti akan merumitkan 

mereka sekiranya berlaku masalah teknikal semasa mengendalikan perisian tersebut. 

Sementara itu, bagi aspek faktor pula mendapati bahawa terdapat hubungan 

yang kuat dan positif antara faktor penggunaan aplikasi web 2.0 terhadap tahap 

penggunaan aplikasi web 2.0. Kajian ini bertentangan dengan kajian Surendran 

Sankaran & Norazlinda Saad (2014) iaitu dapatan kajian ini menunjukkan bahawa 

faktor penggunaan aplikasi mempunyai hubungan negatif yang tinggi terhadap 

pengintegrasian perisian kursus interaktif. Dapatan ini menjelaskan bahawa perisian 

kursus interaktif yang mempunyai tahap kerumitan yang rendah mempunyai tahap 

pengintegrasian yang tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran. Manakala perisisan 

kursus interaktif yang mempunyai tahap kerumitan yang tinggi mempunyai tahap 

pengintegrasian perisian kursus interaktif yang rendah. 

Cadangan 

 

Berdasarkan dapatan dan batasan kajian yang telah dijalankan, maka beberapa cadangan 

yang boleh dijadikan landasan kepada pengkaji akan datang. Antaranya: 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

927 
 

i. Dalam kajian ini pengkaji hanya membataskan kepada pelajar siswazah fakulti 

pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai sampel kajian. Oleh itu, 

pengkaji mencadangkan agar kajian ini dapat diperluaskan lagi ke atas sampel 

yang lebih ramai yang mana melibatkan kesemua pelajar fakulti pendidikan 

atau melibatkan semua pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia.  

ii. Selain itu, pengkaji juga mencadangkan untuk mengkaji hubungan di antara 

tahap penggunaan perisian Web 2.0 terhadap aspek jantina, taraf pendidikan, 

pengalaman menggunakan perisian dan lain-lain. 

iii. Seterusnya pengkaji mencadangkan agar kajian seperti ini dapat dijalankan 

dengan lebih banyak bagi melihat keberkesanan penggunaan perisian sebagai 

satu alternatif pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan.  

Kesimpulan 

 

Pada keseluruhannya, tahap penggunaan perisian web 2.0 dalam kalangan pelajar fakulti 

pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia adalah pada tahap tinggi. Bagi aspek 

pengetahuan, kemahiran dan faktor penggunaan mempunyai hubungan yang signifikan 

terhadap tahap penggunaan aplikasi web 2.0. Ini menunjukkan bahawa walaupun tahap 

penggunaan perisian adalah pada tahap yang tinggi, tetapi pelajar lebih menggunakan 

perisian untuk interaksi sosial dengan rakan-rakan. Mengikut Ansary (2009), 

kebanyakan institusi pengajian tinggi yang mengamalkan e-pembelajaran belum lagi 

mencapai tahap yang tertinggi iaitu menggunakan sapenuhnya teknologi web 

2.0.Universiti Awam masih lagi menggunakan modul instruksional kendiri yang diakses 

dalam laman web atau LMS, dan mencari maklumat dalam Google. Oleh itu, 

penggunaan laman-laman web bercirikan Web 2.0 dalam pengajaran dan pembelajaran 

di bilik kuliah harus dikaji dengan lebih mendalam memandangkan penggunaannya 

dalam bidang pendidikan masih di peringkat rendah di negara ini (Nurhanisah, 2012). 
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KOMUNIKASI KEPIMPINAN DI SEKOLAH 
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Abstrak 

 
Kajian-kajian tentang sekolah berkesan telah menunjukkan bahawa sekolah yang 

berjaya biasanya dipimpin oleh pemimpin yang berkesan. Untuk menjadi pemimpin 

sekolah yang hebat, pengetua seharusnya memiliki pelbagai kemahiran kepimpinan, 

antaranya kebolehan berkomunikasi dengan baik. Artikel ini akan membincangkan 

konsep komunikasi kepimpinan bagi seorang pengetua. Sebagai pemimpin sekolah, 

pengetua perlu berkomunikasi dengan pihak atasan, dalam organisasi sekolah, serta 

dengan pelanggan mereka iaitu murid dan ibu bapa. Perbincangan ini akan memberi 

fokus terhadap fungsi, strategi dan juga struktur komunikasi kepimpinan. 

 

Kata kunci: Kepimpinan sekolah, komunikasi kepimpinan, sekolah berkesan 

 

Abstract 
Studies on school effectiveness has shown that successful schools are usually led by an 

effective leader. In order to become a great school leaders, principals should have a 

variety of leadership skills, such as the ability to communicate well. This article will 

discuss the concept of leadership communication for a school principal. As school 

leader, principals need to communicate effectively with superiors, inside the school 

organisation, and with their customers namely pupils and their parents. The discussion 

will be focusing on leadership communication purpose, strategy and structure. 

 

Keywords: School leadership, leadership communication, effective school 

 

1.0 Pendahuluan 

 

Malaysia telah meletakkan halatuju negara melalui Wawasan 2020 yang dilancarkan 

oleh mantan Perdana Menteri,Tun Dr Mahathir Mohamad pada tahun 1991 (Unit 

Perancang Ekonomi, 2012). Melalui gagasan ini, Malaysia berhasrat mencapai taraf 

negara maju yang seimbang dalam aspek ekonomi, sosial dan teknologi. Hasrat tersebut 

digariskan dalam sembilan cabaran Wawasan 2020 yang menjadi agenda utama 

pembangunan nasional. 

Cita-cita untuk mencapai hasrat negara bangsa seperti yang termaktub dalam 

gagasan 2020 tersebut dapat dicapai apabila negara berjaya melahirkan modal insan 

yang cemerlang dan berkualiti. Modal insan yang cemerlang akan menjadi aset utama 

untuk memacu negara ke arah mencapai tahap negara maju dan berpendapatan tinggi 

(Najib, 2011; Muhyiddin, 2011). Modal insan yang berkualiti ini dapat dilahirkan 

melalui program pendidikan yang mampan dan berkualiti (Muhyiddin, 2011; 

Hishammuddin, 2007). 
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Elemen utama yang menyumbang terhadap kejayaan program pembangunan manusia ke 

arah melahirkan modal insan yang berguna ialah sekolah (Muhyiddin, 2011). Ini kerana 

sekolah merupakan organisasi formal pertama yang dipertanggungjawabkan oleh 

kerajaan untuk membentuk keperibadian jasmani, emosi, rohani dan intelek murid. 

Tanggungjawab ini terkandung dalam Falsafah Pendidikan Nasional (FPN) yang 

menjadi dasar dan halatuju pendidikan negara (Kementerian Pengajian Tinggi, 2012). 

Sekolah yang berkesan akan melahirkan murid yang seimbang dalam pelbagai aspek 

sekaligus menjadi warganegara yang berkualiti dan berguna kepada negara (Najib, 

2011). 

Penyelidik-penyelidik yang membuat kajian tentang sekolah berkesan dalam 

tempoh lebih tiga dekad telah merumuskan bahawa pemimpin sekolah yang efektif 

merupakan faktor utama yang menentukan kejayaan sesebuah sekolah (Horng & Loeb, 

2010; Mohd Suhaimi dan Zaidatol Akmaliah, 2007; Hoy & Hoy, 2006; Glanz, 2006; 

Marzeno, Waters & McNulty, 2005; Leithwood, 2005).Selain faktor luaran, 

keberkesanan sekolah dicorakkan oleh tiga kumpulan personel yang utama iaitu 

pemimpin sekolah, guru dan murid. Personel yang paling penting untuk mewujudkan 

budaya sekolah yang cemerlang ialah pengetua (Glickman, Gordon & Ross-Gordon, 

2009). Pengetua berperanan untuk mewujudkan komunikasi dan interaksi yang 

berkualiti dengan guru-guru dan murid di sekolah. Komunikasi dan interaksi yang 

berkualiti antara ketiga-tiga kumpulan personel ini telah terbukti menjadi antara faktor 

utama yang menyumbang kepada keberkesanan sekolah (Hallinger, 2011). Kertas kerja 

ini akan membincangkan fungsi seorang pemimpin sekolah dalam aspek komunikasi 

kepimpinan. 

 

2.0 Definisi  

Barret (2008) mendefinisikan komunikasi sebagai penghantaran makna kepada seorang 

individu kepada individu lain sama ada secara lisan dan bukan lisan. Beliau turut 

mendefinisi kepimpinan sebagai seorang pemimpin yang membimbing, mengarahkan, 

memotivasi atau memberi inspirasi kepada orang lain. Mereka mempengaruhi dalam 

organisasi dengan cara memujuk orang lain untuk menentukan matlamat untuk 

menambah baik prestasi kumpulan dan organisasi. Barret (2008) menegaskan bahawa 

keberkesanan kepimpinan adalah ditentukan oleh keberkesanan komunikasi. Melalui 

keberkesanan komunikasi pemimpin mengawal, mengarah, memotivasi dan memberi 

inspirasi. Kemahiran komunikasi yang baik dapat membina kefahaman dan 

keberkesanan komunikasi kerana tanpa keberkesanan komunikasi maka pemimpin tidak 

efektif. Oleh itu, Barrett (2008) mendefinisikan komunikasi kepimpinan sebagai 

kawalan, bertujuan untuk memindahkan maksud untuk pemimpin mempengaruhi 

seseorang, kumpulan, organisasi ataupun masyarakat. Beliau menyatakan bahawa 

komunikasi kepimpinan menggunakan rangkaian yang penuh terhadap kemahiran 

komunikasi dan sumber untuk mengatasi campurtangan dan menyampaikan pesanan 

untuk mengawal, mengarah, memotivasi atau memberi inspirasi untuk bertindak.  

Menurut Phillips(2000) pula, komunikasi kepimpinan merupakan terma yang digunakan 

untuk menggambarkan kajian, pengajaran dan aplikasi terhadap komunikasi dalam 

bidang kepimpinan yang menggambarkan corak komunikasi dalam proses 
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kepimpinan.Baldoni (2004) pula menyatakan bahawa komunikasi kepimpinan adalah 

penting untuk sesebuah kejayaan organisasinya. Ini kerana, komunikasi kepimpinan 

adalah cara ketua iaitu pemimpin berhubung dengan pengikut mereka. Hubungan ini 

memberi dorongan untuk membawa pengikutnya bergerak bersama ke arah tujuan dan 

matlamat yang sama. Raja Roslan, Azizi dan Mohd Salleh (2008) pula mendefinisikan 

komunikasi kepimpinansebagai kebolehan mempengaruhi pengikut dan melibatkan 

penggunaan kuasa oleh pemimpin dan penerimaan pengikut. Kebolehan mempengaruhi 

pengikut berhubung kait dengan memenuhi keinginan kepuasan pengikut.  

Menurut Wan Abd Aziz et al. (2009) komunikasi kepimpinan merupakan cara 

pemimpin berkomunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu untuk berhubung sama 

ada melalui perubahan tingkah laku atau sifat antara satu sama lain dengan tujuan untuk 

berkongsi matlamat dan keperluan bersama. Iniber maksud, komunikasi kepimpinan 

bukanhanya melibatkan bagaimana cara seorang pemimpin itu berkomunikasi, bahkan 

melibatkan tingkahlaku kepimpinan yang harus dikongsi antara seorang ketua dengan 

yang lain. Canary (2011) mendefinisikan komunikasi kepimpinan merupakan tindakan 

terhadap motivasi individu atau kumpulan untuk mencapai tugas-tugas tertentu 

seterusnya untuk membentuk motivasi, mengarah dan mengurus  orang lain untuk capai 

sesuatu matlamat. Ini bermakna komunikasi kepimpinan merupakan tindakan yang 

diarahkan kepada individu atau kumpulan bertujuan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Suffian, Norhayati dan Mohammad Rezal (2014) membincangkan bahawa 

komunikasi kepimpinan bertemakan kepada isu motivasi dan prestasi pekerja. 

Komunikasi kepimpinan merupakan penyampaian mesej yang berterusan di mana 

pemimpin perlu mewujudkan perancangan yang strategik dan melaksanakan strategi 

keberkesanan kepimpinan melalui proses komunikasi.Oleh itu, komunikasi kepimpinan 

merupakan bagaimana seorang pemimpin organisasi berkomunikasi dengan pelbagai 

pihak sama ada pihak atasan dan sesama pekerja dalam organisasi bagi mencapai 

matlamat sesebuah organisasi. Malah, komunikasi kepimpinan ini merupakan amalan 

dan budaya yang diterapkan serta apa sahaja tindakan yang diamalkan oleh pemimpin. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, boleh dirumuskan bahawa komunikasi 

kepimpinan dalam konteks sekolah adalah bagaimana seseorang pemimpin sekolah 

berkomunikasi dengan ahli-ahli organisasi di sekolah seperti guru-guru, murid, 

kakitangan sokongan untuk mempengaruhi mereka supaya bergerak ke arah mencapai 

matlamat sekolah yang telah ditetapkan. Elemen dalam komunikasi kepimpinan tersebut 

seperti menyampaikan maklumat, memberi arahan, mengawal selia, membuat 

pemantauan, memberi galakan dan sebagainya dengan matlamat melancarkan urus 

tadbir di sekolah. 

 

3.0 Konsep  

Komunikasi kepimpinan secara umumnya merupakan cara seorang pemimpin 

berhubung dengan pengikut mereka. Phillips (2000) dalam kajian beliau menyenaraikan 

beberapa ciri komunikasi kepimpinan. Antaranya adalah;(i) seorang pemimpin harus 

menguasai secara verbal pengetahuan dalam proses kerja dan memahami aplikasi 

pengurusan,  (ii) seorang pemimpin haruslah mempunyai falsafah tersendiri yang 
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membimbing terhadap komunikasi yang juga merujuk kepada tindakan pemimpin 

tersebut, dan (iii) seorang pemimpin harus mengamalkan komunikasi yang berkesan.  

Mai dan Akerson (2003) menyatakan konsep komunikasi kepimpinan harus 

meliputi tiga aspek yang harus diambil perhatian iaitu (i) apa yang pemimpin 

sampaikanserta bagaimana ia disampaikan, (ii) dengan siapa pemimpin itu 

berkomunikasi dan (iii) bagaimana pemimpin tersebut mengenali dan membangunkan 

pengikutnya. Beliau mengatakan bahawa komunikasi kepimpinan tidak boleh wujud 

jika tiada dialog dengan ahli bawahan. Kuasa diberikan kepada pemimpin tetapi 

kepimpinan dicipta bersama ahlinya dalam organisasi dengan perkongsian pendapat dan 

melakukan perubahan bersama bagi menubuhkan dan membangunkan hubungan antara 

pemimpin dan orang bawahan.  

Andrews dan Andrews (2004) menegaskan konsep komunikasi harus melibatkan 

dua ikon yang penting iaitu penghantar dan penerima. Beliau mengaskan bahawa 

penghantar selaku pemimpin merupakan individu yang memulakan komunikasi seperti 

memberi arahan, maklumat, idea dan sebagainya. Manakala penerima pula individu 

yang mendapat pesanan komunikasi. Justeru, apabila wujudnya hubungan antara 

keduanya maka komunikasi kepimpinan akan berlaku.  

Raja Roslan et. al (2008) menegaskan konsep komunikasi kepimpinan haruslah 

melibatkan tiga elemen kemahiran komunikasi yang terbina dalam organisasi,(i) 

komunikasi secara ke bawah (downwardcommunication) yang merujuk kepada arahan 

daripada pemimpin kepada sub-ordinat bawahan, (iii)komunikasi ke atas 

(upwardcommunication) yang merujuk kepada maklum balas oleh ahli organisasi 

kepada pemimpinan, dan (iii) komunikasi horizontal (lateral communication) yang 

merujuk kepada interaksi tidak rasmi dalam organisasi (Hidayat, 2013; Evawani 2012; 

Lunenburg, 2010; Pace & Faules, 2002). Lussier dan Achua (2007) menerangkan 

konsep kepimpinan merangkumi lima elemen kepimpinan iaitu (i) pemimpin dan 

pengikut, (ii) pengaruh, (iii) objektif organisasi, (iv) perubahan dan (v) masyarakat. 

Beliau menegaskan bahawa pemimpin dan pengikut saling mempengaruhi antara satu 

sama lain. Pengikut merupakan individu yang mempengaruhi pemimpin dan pemimpin 

pula individu yang mempengaruhi pengikut. Pengaruh pula merupakan  proses 

pemimpin berkomunikasi dalam berkongsi idea, membangunkan pendapat dan memberi 

motivasi kepada pengikut untuk menyokong dan melaksanakan idea melalui perubahan. 

Ini bermakna pemimpin harus mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi individu 

lain untuk membangunkan sesebuah organisasi.  

Selain itu, Lussier dan Achua (2007) menghuraikan dalam membangunkan 

objektif organisasi, pemimpin haruslah menentukan arah dengan input-input kepada 

pengikut, pemimpin harus menetapkan objektif dan memimpin individu melakukan 

perubahan untuk meningkatkan prestasi dalam sesebuah organisasi. Perubahan pula 

melibatkan kepimpinan mempengaruhi pengikut untuk membawa perubahan terhadap 

masa depan organisasi. Untuk menjadi pemimpin dan pengikut yang efektif, mereka 

harus terbuka untuk menerima perubahan.  Pemimpin yang ingin melakukan perubahan 

dalam organisasi harus mengambil risiko dalam mencuba sesuatu yang baru. Walau 

bagaimanapun, istilah masyarakat bukan menerangkan maksud kepimpinan yang 

sebenar, tetapi beliau menyatakan bahawa  bagaimana kepimpinan itu memimpin dalam 

masyarakat.  
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Namun berbeza dengan Mohd Yusof, Noor Rahamah, Abd. Hair, Junaenah & 

Ong PuayLiu (2011) dengan konsepnya tersendiri terhadap komunikasi kepimpinan 

iaitu pemimpin itu sebagai seorang fasilitator. Seorang pemimpin haruslah 

berkomunikasi dengan perbincangan. Mereka menyenaraikan bahawa pemimpin selaku 

fasilitator harus berkomunikasi dalam menjalankan tugasnya. Antaranya adalah 

mengenal pasti individu-individu yang sesuai dan mahu menyertai dialog perbincangan, 

menanyakan soalan untuk mendapatkan pandangan daripada peserta, mendengar 

pandangan yang dikemukakan, mencatatkan semua pandangan, mendapatkan 

kesepakatan fikiran tetang pandangan, merumuskan pandangan yang dicatat bersama 

peserta dan menulis laporan hasil perbincangan antara mereka. 

Johnson (2011) dalam penulisan beliau menegaskan komunikasi kepimpinan 

melibatkan makna hubungan dan motivasi pekerja selaras dengan visi organisasi di 

mana komunikasi kepimpinan ialah bergantung kepada keadaan persekitaran dan 

budaya organisasi serta pemimpin organisasi mestilah memahami dan mengenal pasti 

budaya organisasi untuk membina keberkesanan struktur komunikasi kepimpinan. 

Namun, Zulth (2014) menggariskan konsep komunikasi kepimpinan sebagai 

komunikasi adalah sebuah kemahiran kepimpinan. Beliau menegaskan bahawa seorang 

pemimpin haruslah memastikan strategi pelaksanaan, membuat keputusan dan nilai 

terhadap kemahiran komunikasi ini haruslah mempunyai sebuah proses yang kuat. 

Kemahiran tersebut dilihat sebagai sebuah bahagian yang penting dalam kemahiran 

komunikasi. Ini kerana, seorang pemimpin yang berjaya haruslah mempunyai nilai 

kemahiran komunikasi yang berjaya.   

 

4.0 Strategi  

Setiap organisasi memerlukan seorang pemimpin yang efektif dalam memastikan 

kejayaan dan kelangsungan organisasinya, termasuklah organisasi sekolah. Disebalik 

kejayaan kepimpinan sesebuah sekolah, interaksi dalam sekolah juga memainkan 

peranan penting bagi perjalanan sekolah tersebut. Pengetua, guru-guru, kakitangan 

sokongan dan murid-murid perlu sentiasa berkomunikasi agar segala maklumat dan 

objektif sekolah tercapai. Dalam aspek ini komunikasi kepimpinan memainkan peranan 

penting dalam organisasi sekolah misalnya sebagai satu pendekatan dalam hubungan 

antara ahli yang memperlihatkan hubungan ini sebagai satu komponen utama dalam 

organisasi (Abdul Samad dan  Daeng Haliza, 2012). Komunikasi membantu 

perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada pekerja dalam organisasi apa yang 

harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik dan apa yang dapat dikerjakan untuk 

memperbaiki kerja jika itu supaya berada pada standard yang dikehendaki (Hidayat, 

2013). Hal ini kerana, keberkesanan organisasi sangat bergantung kepada prestasi kerja 

pekerja (Eh Tem, 2013). Justeru, amalan komunikasi kepimpinan mempengaruhi 

prestasi kerja di mana kepimpinan yang baik akan melengkapkan komponen antara 

pemimpin dan pekerja dalam organisasi.  

Menurut Che Hasniza dan Ab Aziz (2011) bahawa hubungan komunikasi amat 

penting dalam organisasi. Maka pengetua selaku yang bertindak sebagai pemimpin 

haruslah memastikan setiap rangkaian proses komunikasi mampu meningkatkan 

produktiviti, menambah keuntungan, meminimumkan konflik dan meningkatkan 

kemahiran perundangan dengan pelbagai pihak di dalam dan luar organisasi. Melalui 
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komunikasi ini, hubungan individu yang terlibat mempunyai persefahaman antara satu 

sama lain. Keadaan ini berhubung secara langsung dapat meningkatkan prestasi kerja 

dalam sesebuah organisasi seperti sekolah. Walau bagaimanapun Mai dan Akerson 

(2003) menambah bahawa hubungan komunikasi kepimpinan dan prestasi kerja menjadi 

lebih kukuh di mana komunikasi kepimpinan merupakan pembina hubungan melalui 

pelbagai dimensi iaitu apabila pemimpin menguruskan komunikasi secara efektif maka 

hubungan kerja menjadi kuat. Ini dapat dibuktikan bahawa setiap kerja yang dilakukan 

bertujuan untuk meningkatkan prestasi kerja. Beliau menegaskan bahawa hubungan 

antara pemimpin dan pengikutnya juga akan menjadi lebih kuat.  

Dalam mewujudkan komunikasi dua hala antara pemimpin dengan ahli serta mencapai 

kepuasan dan mutu kerja dalam kalangan ahli, pemimpin perlu menggunakan gaya 

komunikasi yang sesuai dengan latar organisasi terbabit. Komunikasi yang sistematik 

akan melancarkan segala perancangan, pengurusan, kepimpinan dan pengawalan yang 

dirancang. Hal ini kerana pemimpin telah berjaya mengubah atau mempengaruhi sikap 

serta tingkah laku ahli dalam melakukan sesuatu tugas yang sekaligus akan 

meningkatkan prestasi kerja dalam organisasi (Abdul Samad dan  Daeng Haliza, 2012). 

Menurut Rahmani dan Ratnawati (2014) perlu ada komunikasi yang berkesan 

antara pengurus di peringkat “atas dan bawah” (top-down communication). Kejayaan 

atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai matlamat yang dirancang sangat 

bergantung kepada seorang pemimpin dan ini berkait rapat dengan komunikasi 

kepimpinan seorang pemimpin. Azman, Hassan, Nurhana, Bibi Zarjan dan Mohamed 

Fadzil (2010) menerusi kajiannya menyatakan pemimpin harus membenarkan pekerja 

melibatkan diri dalam perbincangan, bertukar dan berkongsi maklumat, mengutarakan 

soalan dan cadangan, mengecilkan jurang interaksi dengan pemimpin, dan memahami 

dengan jelas wawasan dan misi pemimpin yang berkaitan dengan pengurusan kualiti 

menyeluruh. Amalan kepimpinan ini berupaya meningkatkan persepsi pekerja bahawa 

pengetahuan, pengalaman dan kebolehannya dalam menjayakan  kualiti kerja mendapat 

penghargaan yang sewajarnya. Sebagai contoh, kebolehan pemimpin melibatkan 

pekerja dalam melaksanakan pengurusan kualiti akan meningkatkan perasaan pekerja 

bahawa sumbangan mereka dihargai dengan sewajarnya. Seterusnya, keadaan yang 

positif ini boleh mendorong untuk meningkatkan prestasi kerja dalam sesebuah 

organisasi. 

Kepimpinan sangat diperlukan untuk memastikan kejayaan sesebuah organisasi. 

Seorang pemimpin harus memberikan perhatian penuh terhadap pengeluaran atau 

perkhidmatan dan semangat kerja serta kepuasan kakitangan melalui penggunaan 

pendekatan yang baik dalam pelaksanaan tugas (Rahmani dan Ratnawati, 2014). 

Disamping itu, kakitangan tersebut memerlukan sokongan moral daripada pihak 

pengurusan dalam membuat perubahan dan penambahbaikkan dalam tingkahlaku 

mereka untuk dalam memenuhi keperluan organisasi (Muna & Atasya, 2013). Semangat 

kerja ini memerlukan kepercayaan dan keyakinan antara kumpulan. Sebagai contoh, 

pemimpin organisasi meningkatkan efikasi dengan memupuk sesama ahli dengan 

menjelaskan matlamat, objektif serta langkah-langkah untuk membangunkan organisasi 

(Peterson, Walumbwa, Avolio, & Hannah, 2012). Dari segi komunikasi keadaan ini 

mewujudkan potensi dalam menubuhkan kepercayaan dan memupuk komitmen antara 

pihak dalam organisasi tersebut (Hidayat, 2012). 
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5.0 Kajian berkaitan 

Kajian-kajian telah menunjukkan bahawa amalan komunikasi kepimpinan yang baik 

oleh pemimpin sekolah memberi kesan yang baik kepada iklim organisasi sekolah 

tersebut. Sebagai contoh, Contartesi (2010) menjalankan kajian untuk melihat hubungan 

antara komunikasi kepimpinan dengan prestasi pekerja terhadap iklim sekolah. Kajian 

yang dijalankan di Universiti Pheonix itu telah  melibatkan sampel sebanyak 874 

pekerja sekolah di kawasan bandar di Northwest Pennsylvania. Dalam kajian tersebut 

populasi kajian dibahagikan kepada dua kumpulan di mana kumpulan satu melibatkan 

pekerja sekolah iaitu pengetua, pembantu pengetua, kaunselor, guru-guru, setiausaha, 

jurutera bangunan dan pentadbir. Manakala kumpulan sasaran populasi kumpulan kedua 

melibatkan pengurus utama, pengarah, penyelaras, penolong penguasa dan penguasa 

serta pemimpin-pemimpin. Kajian tersebut telah menggunakan pemprosesan data 

tinjauan secara online bagi memudahkan data dikumpul daripada responden. Namun, 

dalam kajian tersebut beliau tidak menjadikan komunikasi kepimpinan sebagai satu 

pembolehubah, sebaliknya komunikasi dan kepimpinan dipecahkan dan dijadikan 

sebagai pembolehubah bebas dalam kajian tersebut. Prestasi pekerja merupakan 

pembolehubah perantara dan iklim sekolah merupakan pembolehubah bebas dalam 

kajian tersebut. Hasil kajian mendapati terdapat hubungan kolerasi yang kuat antara 

komunikasi penyelia, kepimpinan penyelia, prestasi pekerja dan iklim sekolah. 

Implikasi daripada kajian tersebut adalah untuk meningkatkan prestasi pekerja dan iklim 

sekolah melalui keberkesanan komunikasi dan kepimpinan.   

Selain itu, Smith (2004) jugatelah menjalankan kajian berkenaan strategi 

komunikasi kepimpinan pengetua dalam kelas sosioekonomi di sekolah. Kajian tersebut 

bertujuan untuk mengkaji hubungan terhadap pengetua sekolah menengah selaku 

pemimpin berdasarkan kelas demografi yang berbeza. Kajian tersebut turut menekankan 

kajian kepada ciri-ciri dan pengaruh sosial terhadap penetapan sosial, amalan 

keberkesanan kepimpinan dan kefahaman terhadap budaya organisasi mempengaruhi 

kejayaan di sekolah. Dapatan kajian yang menggunakan temu bual mendalam 

menggunakan pendekatan kualitatif mendapati hasil komunikasi guru mengikut kelas 

sosioekonomi pelajar yang rendah di mana guru lebih cenderung menggunakan arahan 

dan mengulang peraturan di dalam kelas. Namun, berbeza pula dengan dapatan 

komunikasi guru mengikut kelas sosioekonomi atas di mana hasil mendapati guru lebih 

cenderung berkomunikasi berkenaan hal akedemik dan kemajuan ke arah masa 

hadapan. 

 

6.0 Penutup 

Daripada perbincangan ini, boleh dirumuskan bahawa pengetua perlu memiliki 

kemahiran komunikasi kepimpinan yang berkesan di sekolah. Pengetua yang mampu 

mengamalkan komunikasi kepimpinan yang baik akan berjaya mewujudkan iklim 

komunikasi sekaligusmeningkatkan sistem  penyampaian dalam organisasi sekolah, 

serta sistem penyampaian antara organisasi sekolah dengan pihak luar sama ada 

superior atau komuniti yang menjadi pelanggan kepada sekolah. 

Kemampuan mengamalkan komunikasi kepimpinan yang berkesan juga boleh 

meningkatkan keberkesanan terhadap budaya kerja ahli-ahli oranisasi sekolah seperti 
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motivasi, kesediaan berubah, komitmen, kompetensi serta prestasi kerja, sekaligus 

meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran yang merupakan tugas utama 

sekolah. 
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PEMBELAJARAN FISIKA YANG MENYENANGKAN  INTERAKTIF DAN 

KOMUNIKATIF  BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI (ICT) DI SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA) 

 

Muhammad Nasir 

Program Studi Pendidikan Fisika  

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau 

 

Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk Membangun pembelajaran fisika di SMA yang menarik dan 

menyenangkan serta interaktif berbasis teknologi informasi. Pembelajaran fisika yang 

menarik karena dibangun media yang menarik dan terkini serta ada disekitar dunia 

siswa berbasiskan teknolgi informasi dan komunikasi (ICT), Intetaktif karena dapat 

berinteraksi dengan sipembelajar dan komunikatif karena dapat menyampaikan pesan 

pembelajaran secara jelas kepada si pembelajar. Dirancang dan dibangun suatu media 

yang dapat mengintegrasikan media dan perangkat pembelajaran fisika SMA berbasis 

Teknologi Informasi (ICT). Media ini dibangun dengan menggunakan Model EDDIE 

dengan memperhatikan aspek Pedagogi, aspek conten Pembelajaran Fiska Aspek 

Teknikal serta konsep fisika itu sendiri. Setelah selesai dirancang dan dibangun media 

lalu di tentukan validitas dan realibiltas dengan menggunakan konsep validitas dan uji 

coba. Dari Hasil ujicoba diperoleh bahwa media ini adalah valid dan reliable tingkat 

dengan Alpha Cronbach (α) adalah 7,2 dengan pengguna media yakni guru-guru Fika 

SMA dan 7,8 untuk kelas uji coba empiris. Dengan demikian media pengmbangan dan 

Pengemasan Pembelajaran Fisika yang diangun telah valid dan realiabel.  

Kata Kunci: Pembelajaran Fisika menarik, Komunikatif dan Interaktif 

Latar Belakang 

Globalisasi sebagai dampak dari revolusi teknologi maklumat dan komunikasi 

mengakibatkan perubahan besar dalam pelbagai aspek kehidupan. Perubahan yang 

paling cepat dirasakan adalah perubahan ekonomi dan Ilmu pengetahuan(Entis Sutisna, 

2007). Perubahan dalam bidang ekonomi, globalisasi telah melahirkan tatanan ekonomi 

baru, sedangkan perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan membuat perkembangan 

ilmu pengetahuan semakin cepat. 

Fisika merupakan salah satu cabang sain yang mendasari perkembangan 

teknologi maju dan konsep harmonis dengan alam. Perkembangan pesat di bidang 

teknogi informasi dan komunikasi dipacu oleh temuan dibidang fisika material melalui 

penemuan mikroelektronik (Mendiknas,2005). Tetapi banyak kajian yang telah 

dilakukan menemukan kenyataan bahwa banyak pelajar mengalami kesukaran dalam 

mempelajari konsep, prinsip, teori dan hukum-hukum fisika.Menurut Mundilarto; 2005, 

Sebagian besar guru mata pelajaran fisika di Indonesia miskin kreativitas, wawasan, 
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pengetahuan, serta tidak progresif. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa hasil 

penelitian pendidikan dalam proses pembelajaran belum dimanfaatkan secara optimal 

untuk meningkatkan kualitas calon guru fisika (Mundilarto ,2005).  

Sejalan dengan pendapat di atas Koes Supriyono, 2005 mengemukakan bahwa 

pelajaran fisika masih menjadi  momok (hal yang menakutkan) sehingga lulusannya 

masih sedikit bila dibandingkan dengan bidang ilmu lainnya. Ini  juga disebabkan  oleh 

cara atau  metode yang digunakan guru monoton dan tidak bervariasi.Upaya untuk 

menjadikan pembelajaran fisika menjadi pelajaran yang menarik dan menyenangkan 

menjadi tujuan utama dan dambaan setiap guru fisika.  

 

Beberapa Penelitian yang sudahdilakukan di luarnegeri 

 

La Velle et al (2003) 
1
 Dalam kajian yang mengenai PerananTeknologi informasi dan 

Komunikasi (ICT) dalam pendidikan sain di United Kingdom. Dalam kajian itu didapati 

bahwa ICT dalam pendidikan sain dapat berguna untuk menelaah, membina 

menyatakan secara kritis serta menumbuhkan ide dan  konsep untuk mencapai tujuan  

pembelajaran. Pengetahuan dan pemahaman guru haruslah melalui proses transformasi 

agar pembelajaran sain menjadi efektif. 

McFarlane (2002) 
2
dalam kajian nya yang melihat hubungan kurikulum sain 

dengan kekuatan yang dimiliki oleh ICT dalam pendidikan sain. Hasil kajiannya 

mendapati bahwa penggunaan ICT  dalam pembelajaran sain dapat digunakan untuk 

mendukung  praktikum atau kerja praktek atau sebagai substitusi laboratorium 

berbasiskan elemen-elemen inversitigasi dapat meningkatkan pemahaman konseptual 

dan teoritis.  

Mistler-Jackson, M., Songer, N.B., (2000).
3
Dalam case studinya di sebuah kelas 

Kids as Global Scientist (KGS ) Program yaitu  pelajar dengan belajar menggunakan 

ountetic image dengan image pada komunikasi online (ICT). Dapatan kajian adalah 

terjadi peningkatan motivasi dan pencapaian (motivation and achievement.) dalam 

pembelajaran sain menggunakan teknologi (ICT). 

Reynolds et al (2003)
4
 beberapa dapatan kajian mengenai penggunaan ICT 

dalam pengajaran dan pembelajaran beberapa mata pelajaran termasuk sain diantara 

factor yang dapat membantu peningkatan prestasi pelajar adalah motivasi dan tahap 

keyakinan yang tinggi. Karena itu pelajara menjadi lebih kreatif dan lebih percaya diri.  

Andrew Deacon (2005)University of Cape Town, South Africa.Dalamkajiannya yang 

bertajukDesigning for learning through multimodal production: Film narrative and 

spectatorship in Director's Cut 

                                                           
1 La Velle, L. B., McFarlane, A. &Brawn, R 2003. Knowledge Transformation Through ICT in Science  

Education.British Journal of Education Technologi 34 (2) 183 - 189 
2
McFarlane, A., Sakellariou, S., (2002).The role of ICT in science education.Cambridge Journal ofEducation, 32 (2), 

pp. 219-232. 

3
Mistler-Jackson, M., Songer, N.B., (2000). Student motivation and internet technology: Arestudents empowered to 

learn science? Journal of Research in Science Teaching, 37 (5), pp. 459-   479 

4ReynoldTreharne, D & Tripp, H 2003 ICT – The Hope and Reality .Britsh Journal Of Educational  

  Technology 
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Sistem Pembelajaran Fisika 

Kurikulum Sains disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan Sains secara 

nasional.  Saat ini kesejahteraan bangsa tidak hanya lagi bersumber pada sumber daya 

alam dan modal yang bersifat fisik, tetapi bersumber pada modal intelektual, sosial dan 

kepercayaan (kredibilitas).  Dengan demikian tuntutan untuk terus menerus 

memutakhirkan pengetahuan sains menjadi suatu keharusan. Mutu lulusan tidak cukup 

bila diukur dengan standar lokal saja sebab perubahan global telah sangat besar 

mempengaruhi ekonomi suatu bangsa. Industri baru dikembangkan dengan berbasis 

kompetensi sains dan teknologi tingkat tinggi, maka bangsa yang berhasil adalah bangsa 

yang berpendidikan dengan standar mutu yang tinggi.  

 Pengembangan kurikulum Sains merespon secara proaktif berbagai 

perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta tuntutan desentralisasi. 

Hal ini dilakukan untuk  meningkatkan relevansi program pembelajaran dengan keadaan 

dan kebutuhan setempat. Kompetensi Sains menjamin pertumbuhan keimanan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penguasaan kecakapan hidup, penguasaan 

prinsip-prinsip alam, kemampuan bekerja dan bersikap ilmiah sekaligus pengembangan 

kepribadian Indonesia yang kuat dan berakhlak mulia. 

Abad XXI dikenal sebagai abad globalisasi dan abad teknologi informasi. 

Perubahan yang sangat cepat dan dramatis dalam bidang ini merupakan fakta dalam 

kehidupan siswa. Pengembangan kemampuan siswa dalam bidang sains, khususnya 

bidang fisika merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kemampuan dalam 

menyesuaikan diri dengan perubahan dan memasuki dunia teknologi, termasuk 

teknologi informasi.  Untuk kepentingan pribadi, sosial, ekonomi dan lingkungan, siswa 

perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai agar menjadi peserta aktif dalam 

masyarakat. 

Kurikulum fisika menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami 

konsep dan proses sains. Pemahamaninibermanfaatbagisiswa agar dapat: 

i) Menanggapi isu lokal, nasional, kawasan, dunia, sosial, ekonomi, 

lingkungan dan etika;  

ii) Menilaisecarakritisperkembangandalambidangsainsdanteknologisertadampa

knya;  

iii) Memberisumbanganterhadapkelangsunganperkembangansainsdanteknologi; 

dan 

iv) Memilihkarir yang tepat. Olehkarenaitu, kurikuluminilebihmenekankan agar 

siswamenjadipembelajaraktifdanluwes. 

 

 

 

Pembelajaran Fisika Yang Interaktif, Komunikatif Dan Menyenangkan. 

 

Berikuti ni adalah beberapa kasus yang diangkat dari temuan dilapangan dalam proses 
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pembelajaran Fisika di dalam kelas. 

 

Kasus1: 

Seorang guru fisika merenung. Dia merasa bahwa sudah segala daya,upaya, dan 

tenaga dikerahkan, tetapi siswanya masih belum nampak terlibat dalam proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Guru sudah berapi-api mengajar, suara sudah 

se keras mungkin dikeluarkan, tulisan dipapan tulispun selain sudah jelas juga besar. 

Dia merasa  bahwa perjuangan tersebut sia-sia, karena beberapa siswa matanya lebih 

banyak melihat keluar jendela kelas, siswa lain sibuk mengobrol dengan teman 

sebangkunya, yang lainnya nampak berulang-ulang melihat jam seperti ingin 

mempercepat berjalannya waktu. Secara umum, pembelajaran yang diselenggarakan 

guru tidak menarik bagi siswa. 

 

Kasus 2: 

Seorang siswa sedangbelajar fisika menyanggah teori yang   barusaja disampaikan 

gurunya dalam pembelajaran fisika dalam kelas. Guru dan siswa saling beradu 

argumentasi,  kedua-duanya saling mempertahankan  pemahaman yang mereka miliki. 

Masing-masing tidak dapat  menjelaskan kebenaran dalam  kekiniannya. Sampai 

dengan berakhirnya pembelajaran, tidak ada kesepakatan yang dapatdiambil. 

Kasus 3: 

Sesaatakan dimulainya pembelajaran,   siswa menampilkan mimik ketidaksabaran untuk 

segera mengikuti proses pembelajaran. Siswa menampilkan kesan seolah-olah menanti 

sebuah pertunjukan spektakuler dari seseorang yang diidolakan. Kelas terasa hangat. 

Begitu pembelajaran dimulai, Guru tampil dengan senyum yang segar, mulai membuka 

pertunjukkan. Pada bagian pembukaan pembelajaran, Guru menyajikan stimulus yang 

dikemas sedemikian rupa sehingga memunculkan rangsangan response luar biasa pada 

diri siswa. Siswa aktif dan kreatif dalam mencari pengetahuan yang hanya diarahkan 

guru. Siswa seolah-olah yang memegang kendali pembelajaran. Siswa merasa bahwa 

dia sangat butuh dan ingin menuntaskan ke penasaran dari stimulus yang diberikan 

guru. Akibatnya, guru tidak perlu bersusah payah menghabiskan tenaga. Guru hanya 

mengarahkan, melayani pertanyaan, serta menjadi pemberi kemudahan bagi siswa 

(fasilitator). Pada saat terdengar bel tanda berakhirnya pembelajaran, terdengar suara 

siswa yang menyayangkan waktu terlalu cepat berlalu. Terasa aroma pembelajaran yang 

bermakna, dialogis, dinamis, serta bermuara pada pembelajaran yang menyenangkan. 

Pembelajaran yang di idam-idamkan adalah kasus 3. Pembelajaran yang ideal. 

Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran, siswa sebagai subjek pembelajaran, guru 

kreatif dan inovatif dalam merencanakan pembelajaran, pembelajaran berorientasi 

kepada kehidupannya tatidak hanya kepada buku. 

Jika dilihat dari perkembangan media yang digunakan dalam pembelajaran di 

dalam kelas, dapat diurutkan bahwa pembelajaran formal dimulai dari masa blackboard, 

whiteboard,   keyboard, dan akhir-akhirini telah banyak yang   mengembangkan 

virtualboard. 
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Ceritatentang perubahan media pembelajaran dari blackboard hingga 

virtualboard, dapat dipertegas dengan menampilkan video dari sebuah produsen 

handphone yang bercerita tentang dunia komunikasi digital yang semakin canggih. 

Seorang Ibu Guru menjelaskan materi di Jepang dengan menggunakan virtualboard, 

seorangsiswiberkomunikasi dengan Ibunya menggunakan fasilitas ViCondengan 

handphone. 

 

Mengemas Materi Pelajaran Fisika Menjadi Pembelajaran Yang Interaktif, 

Komunikatif Dan Menyenangkan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. 

 

Materi pelajaran fisika selalu memberikan kesan sukar, abstrak dan membosankan, 

diperlukan strategi yang baik untuk membelajarkan materi tersebut, perlu teknik, taktik 

dan strategi tertentu agar image sukar, abstarks dan membosankan itu dapat 

dihilangkan, atau paling tidak dapat di minimalisir oleh guru.   

Kita ambil sebuah materi yang mencakup sebuah Kompetensi dasar tentang 

Vektor. Membelajar materi vektor memang tidak begitu abstrak konsep nya tetapi masih 

sukar untuk membelajarkannya. 

Sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan 

merancang dan membuat pembelajaran yang berbasis TIK agar materi vektor dapat 

menjadi materi yang dibelajarkan dengan interaktif dan komunikatif. 

Misalnya dengan membuat media dengan menggunakan  Power point  yang ada 

pada program office biasanya ada pada setiap komputer. Seperti gambar berikut : 

 

Gambar 1 Mengemas Pembelajaran Fisika Topik Vektor 
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Gambar 1 Memperlihatkan kepada kita bahwa guru dapat merancang 

pembelajaran dengan menggunakan program Power point selalu ada pada setiap 

komputer karena ia sepaket dengan microsof Office yang dikembangkan oleh microsoft. 

Bila kita perhatikan Gambar 1 di atas terlihat bahwa guru telah merancang suatu 

media pembelajaran untuk materi Vektor ini. Mulai dari bahan ajar, RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), LKS (Lembaran Kerja Siswa), Kisi-kisi Tes, Soal Latihan 

dan Evaluasi. Tugas, dan informasi tentang Guru. 

Mari sekali lagi kita perhatikan gambar 1 diatas,  

 

 

 

Bila kotak yang berbentuk tombol-tobol ini kita kliks akan terhubung dengan 

label yang tertulis pada tombol tersebut. Link ini ditandai dengan apa bila kita arahkan 

mouse ke tombol tersebut maka pada tombol tanda panah dari bentuk kursor mouse itu 

akan berubah menjadi bentuk tangan. Dengan demikian apabila kita lanjutkan ke bahan 

ajar dengan cara meng-kliks tombol bahan ajar maka akan tampak tampilan seperti 

gambar 3. 

Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa setiap tombol yang berlabel mempunyai link. 

Link ini sesuai dengan label yang diberikan di depan tombol dan apabila link ini di klik 

akan terhubung langsung ke isi dari link itu misalnya untuk bahan ajar, sebelum diklik 

bilamana cursor mengenai tombol, kursor akan berubah berbentuk tangan (hand), maka 

bila tombol bahan ajar ini di klik akan  

Bila dikliks 

akan 

terhubung ke 

bahan ajar 
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Gambar 3  Tampilan Media Program dan link pada program 

 

 

Gambar 4 Tampilan animasi Vektor 

Berdasarkan  gambar 4 terlihat bahwa ada burung yang terbang, burung itu terbang 

kesana kemari, kemudian terlihat anjing yang sedang berlari dari arah tertentu menuju 

arah tertentu pula. Kemudian ada kupu-kupu yang terbeng tetapi tidak bergerak 

kemana-mana. Lalu ada suara (audio) yang akan dibuat bertujuan untuk  menarik 

perhatian siswa. 
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 Bila kita perhatikan ada hal yang menarik lainnya dari program ini yaitu animasi 

vektor. Sama dengan keterangan sebelumnya bila tombol ini diklik akan menampilkan 

animasi dari vektor seperrti terlihat pada gambar 5.  

 

Gambar 5 Tampilan animasi vektor 

Gambar 5 memperlihatkan animasi vektor  yang dipresentasikan dengan gambar 

yang berbentuk miky mouse pada Tomm and Jeery.  Pada animasi ini  terlihat micky 

mouse  berjalan ke satu arah tertentu dan diiringi dengan  musik (audio). micky mouse  

berjalan terus dan berubah arah, nah pada saat berubah ini lalu di ikuti dengan arah 

panah kemana micky mouse  berjalan dengan jarak tempuh dipresentasikan dengan 

panjang garis yang di ujung nya diberi tanda panah yang menunjukkan arah gerak micky 

mouse   tadi.  

Arah berjalan micky mouse  telah berubah ini digambarkan lagi dengan garis 

yang panjangnya sama dengan jarak berpindahnya micky mouse  diujung garis itu diberi 

tanda panah untuk menunjukkan arah gerak micky mouse. Setelah tampilan di 

animasikan lagi arah dan komponen-komponen yang akan menjelaskan konsep-konsep 

dan komponen vektor. 

Dengan nimasi yang diberikan pada gambar 5 tadi, perlakuan yang sama juga 

berlaku pada tombol lainnya. Dan juga di ikuti oleh soal dan pembahasan serta terkhir 

informasi tentang guru yang mengajar materi ini. 

Dengan memperhatikan animasi tadi lembaran demi lembaran presentasi maka 

terlihat bahwa pembelajaran materi vektor ini akan llebih interaktif, komunikatif dan 

menarik. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian diatas maka pembelajaran fisika dengan menggunakan 

animasi dan interaktif menjadi pembelajaran fisika yang kominikatif dan menarik, 
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sehingga pembejaran fisika yang menjadi momok (menakutkan) dapat berubah menjadi 

pemebelajaran fisika yang menarik, pembelajaran fisika yang monoton dapat menjadi 

pembelajaran yang interaktif.  

Dengan demikian pembelajaran fisika bila guru fisika dapat  mempeprsiapkan dan 

menambah kompetensi khususnya bidang mullti media maka pembelajaran akan 

menjadi menarik, interaktif dan komunikatif. 
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Yennita1,2, Ruhizan Mohd. Yasin2, Zanaton Hj Ikhsan2 

1) FKIP Universitas Riau, Indonesia 
2) FakultiPendidikanUniversitiKebangsaan Malaysia 
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Abstract 
Partly teachers believe that application of project based learning was hard to be done 

because of sosio economic factors, which is during the application of it, need equipment 

and material which hard to be obtained by student, whereas project based learning was 

suggested by Kurikulum Pendidikan Indonesia 2013. Therisetobjective is  getting the 

declaration about necessity project based learning to be implemented by teachers in 

pekanbaru. Survey have been done for 32 teachers from various school around 

pekanbaru. The result was 56.25% teachers agree using project based learning in 

science study if the materials and tools available. 50% of them said too difficult getting 

equipment from environment around, 56,25% said difficult to prepare media for the 

project, and 75% said project based learning have been done before. In other side, 50% 

teachers earned that project based learning relatively made the student more creative 

and innovative and 75% believe that using project based learning made student easier 

to understanding the study. Based on information above can be concluded that most 

teachers believe project based learning is necessary to be implemented, but it need 

sufficient tools and materials, idea of project, the cheap cost, and the avaibility of 

project based learning module’s for teachers and teaching module’s for student to 

optimize it. 

 

Key words :science study, project based learning, science project. 

 

Abstrak 
Sebahagian besar guru beranggapan  bahawa penerapan pembelajaran berasaskan 

proyek sukar dilaksanakan kerana adanya faktor sosio ekonomi, yang mana dalam 

pelaksanaannya tentu akan memerlukan peralatan dan bahan yang akanmemberatkan 

siswa, sedangkan satu kaedah nkuiri yang disarankan oleh Kurikulum Pendidikan 

Indonesia 2013 adalah pembelajaran berasaskan projek (project based learning). 

Justru kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkaitan keperluan 

pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek dalam kalangan guru sekitar Pekanbaru. 

Kajian berbentuk survey dilaku pada 32 orang guru dari berbagai sekolah di 

Pekanbaru. Hasil yang didapatkan adalah sebanyak 56.25 % guru setujubahwa 

pembelajaransains berasaskan projek dapat dilaksanakan apabila tersedia bahan dan 

peralatan darimakmal yang memadai. Sebanyak 50 % guru menyatakan sukar  

mendapatkan alat dan bahan untuk keperluan pembelajaran darilingkungansekitar, 

56,25 % menyatakan sukar mempersiapkan media untuk projek,dan 75 % guru 

menyatakan bahwa pembelajaran sains berasakan projek pernah dilaksanakan. Di 

sisilain,50 %guru berpendapatbahwa pembelajaran berbasis projek relatif membuat 

siswa kreatif dan inovatifdan75 % guru sependapat bahwa belajar sains menggunakan 

pembelajaran berdasarkan projek memudahkan siswa mencapai materi pembelajaran. 

mailto:yennita_caca@yahoo.com
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Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya guru-guru 

meyakini bahwa pembelajaran berasakan projek baik untuk dilaksanakan, namunperlu 

ada peralatan dan bahan  yang cukup, ide-ide projek yang akandilaksanakan, biaya 

projek yang murah, serta adanya modul pengajaran berasaskan projek bagi guru dan 

modul pembelajaran bagi siswa. 

 

Kata kunci: pembelajaransains,pembelajaranberasakan projek, projek sains. 

 

 

Pendahuluan 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alamsecara 

sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuanyang berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakansuatu proses penemuan. 

Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry)untuk 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya 

sebagai aspek penting kecakapan hidup (BNSP 2006) 

Namun menurut mengamatan Wijayanto (2007)pada saat ini timbul dugaan bahwa 

pembelajaran sains di sekolah monoton yang dinominasi oleh penerapan metode ceramah. 

Orientasi utama model pembelajaran  tersebut diperkirakan hanya pengelesaian materi yang 

harus disampaikan sesuai alokasi waktu yang tersedia sesuai dengan kurikulum.  Pandangan 

yang sama jugadiutarakan berkenaan fenomena penurunan minat pelajar terhadap sains 

kerana,matapelajaransains yang bukan hanya membosankantetapiterlaluabstrak (Ruhizan1999 ; 

Wijayanto 2007). Hal ini menyebabkan pelajar menunjukkan persepsi negative dan mempunyai 

motivasi yang rendah terhadap pembelajaran sains. Ini menjadikan mereka kurang berminat 

dalam pembelajaran sains dan memiminggirkan mata pelajaran sains (Zanaton et al 2006; 

Kamisah et al 2007). 

Adanya anggapan terhadap pembelajaran fizik menyebabkan kecakapan berfikir 

(thinking skill) siswa di Indonesia masih berada pada kategori rendah. Saat ini kualitas sumber 

daya manusia manusia Indonesia masih berada di bawah sumber daya Negara lainnya. Bahkan 

di Wilayah Asia Tenggara (ASEAN) sendiri Indonesia juga masih menepati urutan terbawah 

pada kualitas sumber daya manusianya.  Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNDP 

(United Nations Development Program) tahun 2013, HDI (Human Development Index) 

Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 187 negara, di bawah Singapura yang menempati 

peringkat ke-18, Brunei Darussalam di peringkat ke-30, Malaysia di peringkat ke-64, Thailand 

di peringkat ke-87, dan Filipina di peringkat k-117 (UNDP, 2014). 

Selain itu fakta menunjukkan bahwa prestasi fisika yang diukur pada aspek reasoning 

Indonesia berada pada ranking 40 dari 42 negara (TIMSS & PIRLS International Study Center, 

2012). Hal senada dinyatakan Efendi Ridwan bahwa berdasarkan hasil Trend in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) rata-rata 

capaian sains siswa Indonesia ditinjau dari aspek kognitif masih rendah; (2) kecenderungan 

capaiansains siswa Indonesia selalu menurun pada tiap aspek kognitif sehingga kemampuan 

fisika siswa Indonesia harus ditingkatkan pada semua aspek, khususnya aspek kognitif dengan 

cara membekali siswa kemampuan berpikir tingkat tinggi (Efendi, 2010). Dalam hal ini berfikir 

tingkat tinggi yang dimaksud adalah kemampuan literasi sains. 

Merujukpadaprestasi Indonesia di dunia Internasional di atas, pemerintah Indonesia 

merevisi kurikulum dan menerbitkan kurikulum2013 yang lebih menekankan pada 

pembelajaran inkuiry. Diknas (2014)  mewajibkan pendekatan saintifik atau pendekatan 

berbasis proses keilmuan dalam pembealajaran dapat menggunakan strategi pembelajaran 
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kontektual. Model pembelajaran yang disankan adalah discovery learning, project base 

learning, problem base learning, inkuiry learning.Akinoglu(2008), salah satu aktiviti belajar 

yang sangat baik  dalam belajar iaitu belajar dari melakukan (learning by doing) dan 

pembelajaran aktif berasaskan penyelidikan (inquiry based active learning) adalah kegiatan 

projek sains.Dengan projek sains, para pelajar dapat memahami alam lebih baik sehingga  

membuat mereka senang berada dalam kelas sains. Pembelajaran berasaskan projek 

mengguntungkan bagi pelajar dan memberi dampak positif bagi guru dan pelajar (Ruhizan 

2011). 

Kantrov & Hergert (2011) menyatakan bahawa rencana kurikulum ditujukan untuk 

memberi pengalaman belajarsiswa yang memupuk rasa ingin tahu, merangsang imajinasi, dan 

memperdalam pemahaman. Pelajaran berbasis proyek, dan pedoman penilaian yang dirancang 

dengan baik merupakan desain untuk mendorong pendidik memilih alternatifini. Selain itu, hal 

itu akan mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan yang mereka untuk 

meningkatkan prestasi akademik serta memungkinkan mereka untuk mentransfer pengetahuan 

yang diperoleh dandapat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah dalamkehidupan 

Nyata.(Buck Institute For Education, 2011; Harada, Kirio, & Yamamoto, 2008) 
Pembelajaran berasas projek ini, tidaklah dengan mudah dapat dilaksanakan, karena 

seorang guru harus dapat menentukan jenis projek yang akan dijalankan pelajar. Menurut 

Meryem N.A (2010), penerapan pembelajaran berasaskan projek sukar dilaksanakan kerana 

adanya faktor sosial ekonomi pelajar, yang mana dalam pelaksanaannya tentu akan memerlukan 

peralatan dan bahan.  

Untuk menjaga terbatasnya sumber ekonomi, dalam menyediakan fasilitas untuk pelajar 

disarankan menggunakanperalatan  murah yang akanmenjadiperananpentingdalammengajarkan 

sains, sehinggapembelajaraninkuiritetapdapatdilaksanakan. Oleh sebabitu guru-guru sains perlu  

mengetahui penggunaan material denganhargamurah (low cost/no cost) dalam mengajar sains. 

(Umar Khitab et al 2013).Peralatan harga murah  iniditawarkan sebagai media  alternative  

dalammengajarkansainsdibawahkekangansulitnyaekonomi. (Sileshi Yitbarek. 2012). 

Beberapa kajian tentang kaedah pembelajaran berasaskan projek telah dijalankan, antara 

lain adalah iaitu Saemah R., Ruhizan Y., & siti Fatimah Y (2010)  menyatakan bahawa guru-

guru setuju pembelajaran berasaskan projek kerana  menguntungkan dan mempunyai pengaruh 

positif bagi pelajar dan guru dalam proses pembelajaran serta  penerimaan positif dari ibu bapa. 

Namun strategi ini tidakterlaksana dengan baik di Pekanbaru. Guru-guru sains yang ingin 

menggunakan kaedah projek perlu pula merancang, menyusun dan membina langkah-langkah 

kerja sebuah projek yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tidak adanya ide (inspirasi bentuk 

projek), keterbatasan waktu serta kekurangan media  menyebabkan guru tidak berminat 

menggunakan kaedah ini. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan dan 

ketrampilan, ketersediaan bahan bantu pembelajaran, panduan pembelajaran berbasis projek dan 

kurangnya management waktu. 

Untuk mengetahui tentang permasalahan mengapa tidak terlaksananya pembelajaran 

berasaskan proyek di kota Pekanbaru, maka kajian survei perlu dilakukan demi mendapatkan 

informasi yang akurat, untuk memberi solusi dalam mendukung terlaksananya pembelajaran 

berasaskan proyek di kota Pekanbaru. 

 

Metode Penelitian 

Kajian ini merupakan kajian survei yang melibatkan 32 guru sekolah menengah yang ada di 

kota pekanbaru. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik tentang pelaksanaan 

pembelajaran berasaskan proyek yang terdiri dari 13 item soalan. Instrumen ini terdiri dari dua 

bentuk soal selidik dalam mengumpulkan data. Soal selidik yang pertama berbentuk skala 

likers, dan yang kedua terdiri dari pertanyaan tertutup (item jawaban telah disediakan). Setelah 
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data  terkumpul, dianalisis melalui persentase yang disajikan melalui diagram batang dan 

diagram lingkaran.Berikut ini sebaran nombor item mengikut konstruk penelitian ini. 

 

Jadual 1. Taburan item soal selidik tentang pelaksanaan pembelajaran berasaskan proyek 

Bil konstruk Nombor Item 

1.  Pengetahuan dan ketrampilan 1, 2, 3, 4 

2. Ketersediaan bahan bantu pembelajaran 7, 9,11 

3.  Menyiapkan modul pembelajaran  8, 10, 13 

4.  Management waktu 5, 6, 12 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Dalam pendidikan sains dan teknologi, keberhasilan pembelajaran inkuiry sangat ditentukan 

oleh peralatan, lingkungan belajar, dukumgan sosio ekonomi dan bimbingan guru yang baik. 

Menurut Akinoglu (2008) Salah satu aktivitas belajar yang sangat speltakuler dalam learning by 

doing dan inquiry based active learning adalah kegiatan projek sains. Namun kenyataannya para 

pelajar dan guru sains dihadapkan pada kesukaran menyiapkan dan melaksanakan projek sains 

tersebut. Guru tidak seharusnya mentransfer pengetahuan pada pelajar, melainkan pelajar harus 

menemukan sendiri (Bilgin 2006). Dalam kajian survei ini akan dibahas tentang kendala 

pelaksanaan pembelajaran berasaskan proyek di kota Pekanbaru yang dilihat dari 4 konstruk 

iaitu Pengetahuan dan ketrampilan, ketersediaan bahan bantu pembelajaran, menyiapkan modul 

pembelajaran dan management waktu. 

 

1. pengetahuan dan ketrampilan 

Setelah mengumpulkan data yang diperlukan penyelidik menganalisis data dan hasil analisis 

data menjadi keutamaan dalam membuat satu keputusan baru. Jadual 2  di bawah ini adalah 

pendapat guru tentang pengetahuan dan keterampilannya dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan PBL 

Seberapa jauh pengetahuan dan ketrampilan guru dalam mengamalkan pembelajaran berbasis 

projek, dapat dilihat pada Gambar berikut ini. 
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Gambar 1. Pendapat guru tentang‘Pengetahuan merekaterhadap pembelajaran sains berdasarkan 

projek 

 

Dari Gambar 1, dapat dilihat bahwa 56.25% guru menyatakan pengetahuan mereka tentang PBL 

tidak baik dan hanya 37.25 menyatakan baik. Pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik 

apabila guru mempunyai pengetahuan tentang materi dan strtategi pembelajaran yang akan 

dijalankan. Sesuai dengan pendapat Akinoglu (2008) kesukaran yang dihadapi guru dalam 

menjalankan projek sains adalah kurang berpengalaman dan kurang memanfaatkan lingkungan. 

 

 
Gambar 2. Pendapat guru tentang ‘ketrampilan merekadalam mengajarkan sains dengan 

pendekatan pembelajaran berbasis projek’. 

 

Dari Gambar 2 terlihat, 75% guru menyatakan tidak terampil dalam mengajarkan sains dengan 

pendekatan PBL, hal ini mungkin saja guru-guru belum terbiasa dalam melaksanakan 

pembelajaran ini dan selalu melakukan metode ceramah dalam pembelajaran dengan maksud 

ingin menyelesaikan materi dengan cepat. Menurut Bilgin (2006) guru cenderung melihat 

dirinya sebagai pusat segala kegiatan, sebagai sumber dasar pengetahuan atau sebagai ahli yang 

berlisensi. 

 
Gambar 3. Pendapat guru tentang ‘Tenggang waktu mereka mengenal pembelajaran sains 

berdasarkan proyek (project based learning)’ 
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Ternyata guru-guru di Pekanbaru menyatakan 50% mereka belum lama mengetahui tentang 

pembelajaran berasaskan projek.Hal ini mengambar pengetahuan dan pengalaman guru sangat 

minim dalam pembelajaran berbasis projek, padahal pembelajaran ini adalah salah satu 

pembelajaran yang dianjurkan dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Melalui penyelidikan ini 

penyelidik merasa perlu mengajarkan guru-guru untuk mengenal cara penerapan pembelajaran 

ini. 

 

 
 

Gambar 4.Pendapat guru tentang‘Pembelajaran berdasarkan proyek relatif membuat siswa untuk 

kreatif dan inovatif’ 

 

Ketikaditanya, apakah PBL dapat membuat siswa kreatif dan inovatif ternyata 50% guru setuju 

dengan pendapat tersebut. Ini berarti guru tahu bahwa PBL bagus diterapkan namun masih 

banyak keterbatasan dan kelemahan dalam segala hal. Menurut pengamatan Akinoglu (2008) 

Projek sains dilaksanakan guru hanyasekali dalam setahun untuk keperluan kontes. Padahal 

banyak keuntungan yang diperoleholeh para pelajar melalui projek sains seperti 

mengembangkan kemampuan berfikir, kreatifitas dan pemahaman. 
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Gambar 5.Pendapat guru tentang‘belajar sains menggunakan pembelajaran berdasarkan proyek, 

materi pembelajaran sulit dicapai’ 

 

Pada Gambar 5 di atas 75% guru tidak sependapatapabila belajar sains menggunakan 

pembelajaran berasaskan proyek, materi pembelajaran sulit dicapai. Pendapat guru-guru ini 

sejalan dengan Hussain (2011) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pencapaian pelajar yang 

diajarkan melalui metoda projek sains dengan pengajaran tradisional dalam kemampuan 

pengetahuan (knowledge ability), kemampuan aplikasi (application ability), kemampuan 

pemahaman (comprehension ability) dan kemampuan  pengembangan psikomotor (psikomotor 

development ability). 

 

2. Ketersediaan bahan bantu pembelajaran 

Ketersediaan alat bantu pengajaran sangat diperlukan dalam setiap pembelajaran. Untuk 

pelaksanaan pembelajaran berasaskan proyek tentu saja juga memerlukan  alat bantu 

pengajaran. Berikut ini adalah data pendapat guru tentang ketersediaan bahan bantu 

pembelajaran. 

Jadual 2. Rumusan data tahap ketersediaan bahan bantu pembelajaran 

 
Bil Item SS S TS STS 

1 Sukar mempersiapkan media untuk projek 0% 56.25% 25% 18.75% 

2 mudah mendapatkan alat dan bahan untuk 

keperluan pembelajaran berdasarkan proyek di 

lingkungan sekitar 25% 6.25% 50% 18.75% 

3 

Pembelajaran fisika berdasarkan proyek dapat 

dilaksanakan apabila tersedia bahan dan peralatan 

makmal  yang memadai 

 

 

0% 

 

 

 

56.25% 

 

 

 

31.25% 

 

 

 

12.5% 

 

Ss : sangat setuju, S: setuju. TS: tidak setuju: STS : sangat tidak setuju. 

 

Dari jadual di atas dapat dilihat bahawa 56,25 % guru menyatakansetuju, bahwamerekasukar 

mempersiapkan media untuk projek. 50% guru tidak setuju dengan pernyataan 

mudahmendapatkan alat dan bahan untuk keperluan pembelajaran berdasarkan proyek di 

lingkungan sekitardan 56,25% menyatakan bahawa pembelajaran berasaskan projek dapat 

dilaksanakan jika tersedia bahan dan peralatan yang memadai. Ini berarti jika pembelajaran ini 

diamalkan di sekolah akan menyulitkan guru dan pelajar dalam mendapatkan alat bantu 

pembelajaran. 

  

3. Menyiapkan modul pembelajaran  

Tahap pemahaman guru dalam menyiapkan modul pembelajaran dapat dilihat dari kemampuan 

guru untuk menyusun modul pembelajaran dan mempunyai banyak ide proyek yang akan 

dilaksanakan. Tabel 3 berikut ini menjelaskan tahap pemahaman guru dalam menyiapkan 

modul. 
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Jadual 3 Tahap pemahaman guru dalam menyiapkan modul pembelajaran 

 
Bil 

Item  Sangat 

setuju 

Setuju 

 Tidak setuju  

Sangat 

tidak 

setuju 

1. Menyusun modul untuk 

pembelajaran fisika 

berdasarkan proyek 

mudahdilaksanakan 

 

 

0% 

 

25% 

 

 

56.25% 

 18.75% 

2. Mudah mencari judul/tema/ide 

proyek fisika yang akan 

dikerjakan siswa  

0% 

 

13% 

 

68.75% 

 

18.75% 

 

 

Dari jadual 3 dapat dilihat bahawa 56,25% guru menjawab tidak mudah untuk membangun 

modul pembelajaran berasas projek dan 68,75% guru menyatakan sukar mencari topik/tema 

projek yang akan dijalankan. Maryem (2010) menyatakan bahwa PBL adalah metode yang 

menanamkan pada siswa bahwa mereka dapat menjadi ahli, oleh itu untuk membangun PBL 

tersebut, guru harus punya keahlian dulu. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan guru 

dalam melaksanakan metode proyek adalah dengan melakukan kolaborasi action research 

projek sehingga guru-guru menjadi percaya diri dalam mengimplementasikan metode ini 

(Saemah, Ruhizan dan Siti Fatimah 2011) 

 

4. Pengelolaan waktu 

 

(Akinoglu 2008; Ruhizan 2011) menyatakan kesukaran yang banyak dihadapi pelajar dalam 

melakukan kerja proyek adalah adalah management waktu dan kesulitan memperoleh informasi 

serta tidak sukanya pelajar akan topik projek. Maryem (2010) menyatakan pembangunan PBL 

tidak efisien diterapkan di sekolah menengah karena memakan banyak waktu dan sulit untuk 

dilakukan, namun guru-guru percaya bahwa proyek ini dapat membangun keahlian dan 

komunikasi pelajar. Gambar berikut ini disajikan pendapat guru tentang managemant waktu 

dalam pelaksanaan pembelajaran berasaskan proyek. 

 

 

 
 

Gambar 6. Pendapat guru tentang’ pelaksanaan pembelajaran fisika berdasarkan proyek, 

terbatasnya waktu pada jam pelajaran menjadi kendala. 
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Dari gambar 6 dapat dilihat bahawa dalam pembelajaran berbasis projek terbatasnya waktu 

menjadi kendala dan biaya yang relatif tinggi. Sebanyak 50 % guru setuju bahawa terbatasnya 

waktu mengerjakan projek menjadi kendala pada proses pembelajaran. 

Meryem N.A (2010), penerapan pembelajaran berasaskan projek sukar dilaksanakan 

kerana adanya faktor sosial ekonomi pelajar.Hal inimerupakan salahsatu kendala yang 

harusdifikirkan, bagaimana suatu projekd apat dijalankan dengan harga yang terjangkau dan 

proyek tersebut bersifat sederhana. Gambar 7 berikut ini pendapat guru tentang biaya yang 

harus dikeluarkan dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan proyek. 

 

 
Gambar 7. Pendapat guru tentang ‘Biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan 

pembelajaran berdasarkan proyek relatif lebih tinggi dari pendekatan atau metode 

lainnya’ 

 

Ketika ditanya pendapat guru tentang besarnya biaya yang yang diguna pakai dalam 

pembelajaran berasaskan projek, maka 43,75% dari keseluruhan guru yang menjadi sampel 

menjawab setuju bahawa pembelajaran berasaskan projek relatif lebih tinggi kos nya dari 

metode lainnya. Berlandaskan informasi di atas maka penyelidik menganggap perlu adanya 

pengelolaan waktu dan kos projek yang murah. Untuk mengsikapi pengelolaan waktu perlu 

adanya projek yang sederhana, dan untuk mengsikapi kos yang tinggi perlu adanya alat bantu 

mengajar dengan kos yang rendah. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa tidak terlaksananya pembelajaran berasaskan proyek 

di kota Pekanbaru disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan ketrampilan guru dalam 

mencari ide-ide proyek yang akan dilaksanakan, kurangnya alat bantu pembelajaran, terbatasnya 

waktu pelaksanaan proyek, dan biaya proyek yang relatif  mahal. 
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Abstract 
The aim of this study was to describe (1) the management of multimedia spectra (2) 

Utilization of multimedia spectra. (3) Maintenance multimedia spectra. This research is 

a qualitative study research approach phenomenological perspective. The study was 

conducted in SMP Negeri 1 Bagansinembah. Data collection technique used 

observation or documentation and interview. Data analysis with qualitative description 

of data reduction, data display and conclusion drawing / verification. The results are 

expected (1) the management of multimedia spectra into: needs, efficiency, excellence. 

In the process of multimedia learning spectra have been prepared by a team of creative 

multimedia spectra were acquired by the Education Department in Rokan Hilir and 

given to public schools after being given the training a few days, further developed by 

the Multimedia spectrayag school to be used by all the school teachers. With the help of 

multimedia spectra teachers are expected to improve the quality of uru creativity in the 

use of instructional media. (2) The use of multimedia spectra in the learning process 

has been adapted to the needs of learning. Making it easier for teachers to deliver 

learning in class, but if all teachers have a good understanding of the use of multimedia 

spectra. Is the number of multimedia spectra used in the implementation of learning 

sufficient. (3) Maintenance multimedia spectra carried out by teachers, laboratory 

assistants, and students continuously. Every minor damage to the multimedia spectra, 

carried out by the teacher. As for multimedia spectra with severe damage done by 

outsiders. Multimedia processing spectradilakukan continuous, periodic, and 

emergency. 

 

Keywords: learning media, planning, utilization, maintenance 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir 

merupakan salah satu sekolah di Bagansinembah  yang merupakan sekolah percontohan 

dalam hal penggunaan media pembelajaran, setiap pembelajaran dilakukan guru dengan 

berbagai Multimedia  spectrayang menarik, selain Multimedia  spectrayang digunakan 

di kelas, guru-guru SMP Negeri 1 Bagansinembah telah memanfaatkan lingkungan 

sekolah sebagai media pembelajaran, sehingga sepintas pembelajaran di setiap kelas 

menjadi menyenangkan bagi siswa. 

Pemanfaatan Multimedia  spectrayang digunakan guru tentunya tidak lepas dari 

Pengelolaan Multimedia  spectraitu sendiri, demikian pula dengan semakin 

mailto:mukhlikch@gmail.com
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meningkatnya pemanfaatan media pembelajan yang digunakan oleh guru tentunya tidak 

lepas dari evaluasi penggunaan media yang telah dilakukan oleh guru, sehingga dari 

evaluasi tersebut guru mendapat masukan-masukan berdasarkan kekurangan yang 

ditemui, dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya kepala sekolah. Untuk itu dalam 

penelitian ini akan dikaji pengelolaa media pembelajardi SMP Negeri 1 Bagansinembah 

Kabupaten Rokan Hilir.  

Sesuai dengan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan (1) Pengelolaan Multimedia  spectradi SMP Negeri 1 Bagansinembah 

Kabupaten Rokan Hilir , (2) Pemanfaatan Multimedia  spectradi SMP Negeri 1 

Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir . (3) Perawatan Multimedia  spectradi SMP 

Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir . 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan pada bab pendahuluan, pendekatan yang digunakan adalah perspektif 

fenomenologi dengan paradigma definisi sosial yang bergerak pada kajian mikro. 

Perspektif fenomenologi dengan paradigma pengelolaan Multimedia  spectraini akan 

memberi peluang individu sebagai subjek kajian melakukan interpretasi, dan kemudian 

pengkaji melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan 

pengetahuan ilmiah tentang pengelolaan media pembelajaran, dalam hal ini Berger 

(dalam Subadi, 2011: 11) menyebutnya dengan first order understanding dan second 

order understanding. 

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir . 

Penelitian dilakukan selama 4 bulan yang dimulai dari bulan September  2015 sampai 

Desember 2015. Menurut Arikunto (2004: 102) yang dimaksud dengan “Sumber data 

dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh”. Sumber data dalam 

penelitian ini meliputi: arsip dan dokumen serta aktivitas/peristiwa. Dalam penelitian 

ini, dokumen dan arsip yang digunakan adalah catatan-catatan tertulis yang berupa 

struktur organisasi, ketenagakerjaan, dan aktivitas lainnya di SMP Negeri 1 

Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini yang ditunjuk sebagai 

informan adalah semua guru di SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir . 

Sedangkan yang dimaksud key informan dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah 

SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir .  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi 

dan dokumentasi dan metode wawancara mendalam. Observasi dan Dokumentasi dalam 

suatu penelitian kualitatif lazimnya berkaitan dengan pengelolaan multimedia spectra. 

Metode observasi dan dokumentasi ini digunakan dalam rangka mengumpulkan data 

yang memberikan gambaran tentang situasi setempat atau social setting yang menjadi 

konteks pengelolaan media pembelajaran. Social setting diperoleh melalui observasi dan 

dokumentasi yaitu melihat data lapangan dan mendengar informasi dari informan.  

Hasil dari wawancara mendalam tersebut kemudian berikutnya dilakukan 

transkripsi, dan pemahaman agar ada kejelasan perbedaan antara bahasa seharihari 

dengan bahasa literatur sehingga dapat diperoleh bahasa ilmiah yang tepat. Dalam 

pelaksanaanya, peneliti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada informan penelitian 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan media pembelajaran.  
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Pada tahap analisis data ini menurut Dilthey, sebagaimana dikemukakan juga 

oleh pemikir fenomenologi, mengatakan bahwa peristiwa sejarah dapat dipahami dalam 

tiga proses yaitu: (1) memahami sudut pandang atau gagasan para pelaku asli; (2) 

memahami arti atau makna kegiatan-kegiatan mereka pada hal-hal yang secara langsung 

berhubungan dengan peristiwa sejarah; dan (3) menilai peristiwa peristiwa tersebut 

berdasarkan gagasan yang berlaku pada saat sejarawan itu hidup. Proses (1) dan (2) 

merupakan fist order understanding dan proses (3) merupakan second order 

understanding (Subadi, 2011: 18). 

Dalam penelitian kuantitatif keabsahan data dapat dilakukan dengan uji validitas 

dan uji reabilitas instrumen. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas) (Sugiyono, 2007: 366). 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Pengelolaan Multimedia  spectradi SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan 

Hilir  

Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir 

yang terkait dengan Pengelolaan Multimedia  spectra meliputi: pengelolaan  

kebutuhan media pembelajaran, cara penggunaan, kemampuan guru, daya dukung, 

kendala. Pengelolaan Multimedia  spectradi telah disipan oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten Rokan Hilir. 

Pengelolaan Multimedia spectra dari segi pembelajaran guru 

mempertimbangkan faktor-faktor pemanfaatan, tujuan pembelajaran, karakteristik 

peserta didik. Dari segi produksi, guru mempertimbangkan sarana pendukung, 

seperti bahan yang diperlukan, catu daya, ruang belajar, biaya yang harus 

dikeluarkan, kondisi fisik media yang akan digunakan, dan dampak yang 

ditimbulkan (menarik atau tidak). Dari segi siswa, guru mempertimbangkan: 

kesesuaian dengan kondisi peserta didik, keterlibatan peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. Dari segi kebutuhan guru: pemanfaatan media dalam membantu 

proses pembelajaran. Perencanaan penggunaan Multimedia  spectradi SMP Negeri 1 

Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir disesuaikan dengan materi yang akan 

diajarkan di sekolah. Dalam perencanaan media pembelajaran, dimulai dari analisis 

situasi sekolah dan analisis siswa untuk dapat membuat dan merencanakan 

Multimedia  spectra yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Diadakannya 

Pengelolaan Multimedia  spectra ini disebabkan karena kurangnya ketersediaan alat 

peraga yang dimiliki sekolah dan alat-alat yang sudah dimiliki tetapi dalam kondisi 

yang sudah rusak. Penggunaan Multimedia  spectra sangat diperlukan untuk 

menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, mengurangi verbalisme, 

mengontrol dan mengatur waktu belajar siswa serta mempermudah siswa dalam 

memahami materi pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran, ada beberapa 

faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: 1) objektivitas, media yang dipilih bukan atas 

kesenangan atau kebutuhan guru, melainkan keperluan sistem belajar; 2) program 

pengajaran, media yang digunakan harus sesuai dengan program pengajaran yang 

bersumber dari kurikulum; 3) sasaran program, media yang akan digunakan harus 

dilihat kesesuaiannya dengan perkembangan peserta didik, baik dari segi bahasa, 
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simbol, cara dan kesepatan penyajian maupun waktu penggunaannya; 4) situasi dan 

kondisi, yaitu situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan 

dipergunakan; 5) kualitas teknik, seandainya ada rekaman suara atau gambar dan 

alat-alat lain yang perlu penyempurnaan sebelum digunakan. 

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Sanaky (2009: 4), yang mengatakan 

bahwa: media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. 

Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. 

Multimedia  spectra adalah sarana pendidikan yang dapat digunakan sebagai 

perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi 

dalam mencapai tujuan pengajaran. Multimedia spectra tersebut apakah benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, sehingga nantinya benar-benar dapat 

digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran, mempertinggi efektivitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran.  

2. Pemanfaatan Multimedia  spectradi SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan 

Hilir  

Penelitian tentang pemanfaatan Multimedia  spectradi SMP Negeri 1 

Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir meliputi: Guru menggunakan Multimedia  

spectra sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Multimedia  spectra bagi guru 

dianggap penting, karena dengan Multimedia  spectra guru dapat mudah 

menyampaikan pesan kepada siswa, dengan adanya Multimedia  spectra guru dapat 

dengan mudah mengkomunikasikan pembelajaran, dan interaksi pembelajaran di 

kelas dapat berjalan dengan efektif, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Sanaky (2009: 4), bahwa media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi 

menyampaikan pesan. Pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajar, 

pengajar, dan bahan ajar. Multimedia  spectra adalah sarana pendidikan yang dapat 

digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi 

efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran. Dalam pengertian yang 

lebih luas Multimedia  spectra adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam 

rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara pengajar dan 

pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas, dan mendukung hasil penelitian Eke 

(2007) yang menyimpulkan bahwa Multimedia  spectra terkait langsung dengan 

dengan penerapan metode, dan media yang efektif dapat menciptakan pemelajaran di 

kelas menjadi lebih prima.  

Setelah penelitian apakah  SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan 

Hilir sudah menyediakan Multimedia  spectra sesuai dengan kebutuhan. Bagi guru 

dengan menggunakan Multimedia  spectra guru dapat menyajikan berbagai objek, 

dan mencurahkan kreatifitasnya guna memberikan pemahaman kepada siswa.  

Pemanfaatan Multimedia  spectra membantu guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. Guru-guru di SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir 

dimanfaatkan multimedia spectra dalam pembelajaran klasikal (kelompok kelas), 

sehingga proses pembelajaran lebih efektif. Dengan demikian hasil penelitian ini 

sekaligus mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rassuli (2005) menyatakan 

bahwa persepsi siswa terhadap apa yang diajarkan guru, tergantung dari bagaimana 

cara guru menggunakan metode dalam pembelajaran. Guru dan siswa terlihat lebih 
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berpengalaman dan berpotensi pada pembelajaran secara kelompok. Hasil penelitian 

merekomendasikan bahwa pembelajaran secara berkelompok dapat mengefektifkan 

proses pembelajaran dan meningkatkan prestasi hasil belajar.  

Persamaan dengan penelitian Rassuli (2005), hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa persepsi siswa dalam pembelajaran pada prinsipnya tergantung dari 

bagaimana guru melaksakan proses pembelajaran. Sedangkan perbedaannya hasil 

penelitian ini lebih terfokus bagaimana guru memanfaatkan media pembelajaran, 

sedangkan penelitian Rassuli (2005), terfokus pada metode pembelajaran. 

3. Perawatan Multimedia  spectradi SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten Rokan 

Hilir 

Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan 

suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. 

Pemeliharaan mencakup segala upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar 

peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan di mulai dari pemakaian 

barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang 

bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai 

dengan jenis barang yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Dharma (2007:31) mengemukakan pendapatnya bahwa: Pemeliharaan 

Multimedia  spectra sekolah adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan 

pengaturan agar semua Multimedia  spectra selalu dalam keadaan baik dan siap 

untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan 

pendidikan.  

 

D. SIMPULAN 

 

Pengelolaan Multimedia  spectra yang dilakukan di SMP Negeri 1 Bagansinembah 

Kabupaten Rokan Hilir meliputi: pengelolaan  kebutuhan media pembelajaran, cara 

penggunaan, kemampuan guru, daya dukung, kendala. Dalam proses Pengelolaan 

Multimedia  spectra software disiapkan oleh Dinas Pendidikan materi pembelajaran 

dikembangkan oleh  guru. Pengelolaan Multimedia  spectra dari segi pembelajaran 

meliputi: faktor-faktor pemanfaatan, tujuan pembelajaran, dan karakteristik peserta 

didik. Dalam segi produksi, guru mempertimbangkan sarana pendukung, seperti bahan 

yang diperlukan, catu daya, ruang belajar, biaya yang harus dikeluarkan, kondisi fisik 

media yang akan dibeli, dan dampak yang ditimbulkan (menarik atau tidak). 

Pertimbangan guru yang dilihat dari segi siswa, seperti kesesuaian dengan kondisi 

peserta didik, keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Sedangkan 

pertimbangan guru dari segi kebutuhan guru seperti pemanfaatan media dalam 

membantu proses pembelajaran.  

Pemanfaatan Multimedia  spectra di SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten 

Rokan Hilir dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. 

Untuk membangun ketertarikan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dan 

menumbuhkan sikap positif peserta didik merupakan tujuan dari pemanfaatan media 

pembelajaran, sehingga guru lebih mudah dalam memperjelas setiap materi 

pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dalam pemanfaatan media 
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dengan menggunakan media komputer masih sangat terbatas pada guru tertentu dan 

kelas tertentu.  

Peliharaan Multimedia  spectradi SMP Negeri 1 Bagansinembah Kabupaten 

Rokan Hilir dilakukan oleh guru, laboran, siswa secara kontinyu. Setiap kerusakan 

ringan terhadap media pembelajaran, proses perawatannya dilakukan oleh guru. 

Sedangkan untuk Multimedia  spectra dengan kerusakan yang berat dilakukan oleh 

pihak luar. Proses perawatan Multimedia  spectradilakukan secara terus menerus, 

berkala, dan darurat. Namun untuk pemeliharaan Multimedia  spectradi lakukan dengan 

cara tetap menjaga kebersihannya. Adapuntujuan perawatan Multimedia  spectra adalah 

agar Multimedia  spectra dapat digunakan secara efektif dan efisien.  
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Abstract 
Lesson Study approach is one of the latest effort in improving the 

quality of education in Malaysia.The success of Lesson Study in Japan 

has inspired us to adapt this approach according to the education 

system in Malaysia. By 2015, Malaysia Ministry of Education has 

implemented the approach through Professional Learning Community 

(PLC) programme in almost every schoolwith the aimto enhance the 

quality of education. The learning community gives big impact in 

lesson study approach by collaboration, discussion and reflection to 

improve the development of teaching and learning process. Since the 

implementation of Lesson Study in Malaysia is still at early stage 

compared to Japan, therefore this article aims to focus on how the 

implementation of open class and reflection had been carried out in 

Japan. From the observation of open class and reflection during 

school visit inJapan, it is found that they have organize a public open 

class which involved every classes in the school for at least once a 

year. In addition, a few factors have been identified to enhance the 

effectiveness of the procedures: a) focused observation, b) complete 

equipment and team for recording c) committed observer. The 

reflection session is carried out thoroughly and very detailed. 

Keywords: Lesson Study approach, Learning Community, Open class, 

Reflection, Focused observation 

PENGENALAN 

Membangunkan modal insan cemerlang yang mempunyai keupayaan teknologi terkini, 

berkemampuan untuk menyelesaikan masalah berasaskan fakta, petah berbicara dan 

bijak berhujah, bestari dalam aplikasi ICT, dan berfikiran kreatif dan inovatif 

merupakan pelaburan terpenting dalam pembangunan negara.Justeru, gagasan Program 

Transfromasi Pendidikan memberikan tumpuan kepada pembangunan modal insan 

bertaraf dunia sebagai prasyarat untuk membawa Malaysia ke persaingan ekonomi 

global abad ke-21.Pelbagai dasar, polisi dan pembaharuan pendidikan telah dirangka 

dan diaplikasikan bertujuan untuk memantapkan proses dan pengendalian pengajaran 

dan pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan kajian dalam bidang keberkesanan sekolah, mendapati bahawa 

prestasi murid dipengaruhi oleh sistem sekolah yang berprestasi tinggi yang didokong 

oleh dua komponen utama iaitu kualiti kepimpinan dan kualiti guru.Maka, antara 
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inisiatif yang dilaksanakan oleh Bahagian Pendidikan Guruuntuk memastikan 

kelestarian kualiti guru ialah Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC).PLC adalah 

kolaborasi antara guru, pemimpin, ibu bapa dan murid, bekerjasama dan secara 

berterusan untuk mencari kaedah pengajaran terbaik, untuk meningkatkan prestasi 

murid. Sekolah yang mempunyai PLC memberi fokus kepada apa yang murid belajar 

bukannya apa yang guru mengajar (DuFour 2004).Kumpulan PLC berjumpa secara 

kerap, mengadakan dialog tentang pembelajaran murid mengikut protokol dengan 

penerimaan kritikan adalah bukan peribadi tetapi untuk meningkatkan pencapaian murid 

(Yendol 2010). 

Pendekatan Komuniti Pembelajaran Profesional menyediakan perkakasan 

kepada guru untuk membentuk wawasan kaedah pengajaran mereka melalui maklum 

balas murid dan rakan guru. Apabila guru memberikan fokus kepada waktu 

instruksional yang berkualiti, kaedah bertanya yang berkesan, pengurusan bilik darjah 

yang baik dan berbincang kesukaran murid menerima apa yang diajar bersama rakan, 

satu bentuk kaedah pengajaran yang berkesan akan dapat dihasilkan (Kementerian 

Pelajaran Malaysia 2011).Melalui program pemantapan Komuniti Pembelajaran 

Profesional, kaedah Lesson Study telah diperkenalkan di sekolah-sekolah.Inisiatif ini 

dicadangkan untuk meningkatkan kualiti guru ke arah memartabatkan profesion 

keguruan dan meningkatkan kualiti pendidikan negara (Kementerian Pelajaran Malaysia 

2011). 

Secara umumnya, dipercayai keberkesanan sesuatu pembelajaran bergantung 

kepada kesediaan persekitaran pembelajaran sedia ada untuk menyokong proses 

pembelajaran tersebut.Menurut Fraser (1998), persekitaran pembelajaran adalah tempat 

pembelajaran berlaku samaada dalam konteks sosial, psikologikal dan pedagogikal yang 

boleh mempengaruhi pencapaian dan sikap murid.Dalam kehidupan murid, sebahagian 

besar dari masa mereka dihabiskan dalam persekitaran bilik darjah.Menurut Woolfolk 

(2007), bilik darjah merupakan satu persekitaran yang khusus yang bersifat 

multidimensi dan penuh dengan pelbagai pelajar, pelbagai tugasan dan mempunyai 

tekanan dari segi masa. Dalam persekitaran sebegini, terdapat murid dengan matlamat 

tertentu, gaya pembelajaran dan kebolehan yang berlainan tetapi perlu berkongsi 

sumber, menyiapkan tugasan, menggunakan bahan dan bergerak di sekeliling ruang 

yang sama. 

Bilik darjah juga adalah satu medan pembelajaran kondusif murid yang harus 

dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar pelbagai kemahiran dan perkembangan 

kognitif murid dapat disepadukan khususnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan 

intelek. Matlamat ini hanya akan dapat direalisasi apabila kualiti proses pengajaran dan 

pembelajaran dapat ditingkatkan oleh guru sama ada di dalam atau di luar 

pengajarannya. Namun harus diingat bahawa kualiti pengajaran guru perlulah 

seiringatau lebih tinggi agar motivasi pengajaran dapat berterusan sepanjang 

perkhidmatan mereka.Justeru, guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu, melakukan 

perubahan dan berusaha untuk memperbaiki serta mengubahsuai pendekatan 

pengajarannya kerana pendidikan sentiasa bersifat dinamik dan perubahannya berlaku 

secara global(Mohd Yussof et al. 2014). 

Jika dilihat dari sudut psikologi, murid merupakan seseorang individu yang unik 

dan berbeza di antara satu sama lain walaupun mereka berada dalam tahap pembelajaran 
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yang sama. Perbezaan individu ini merangkumi dari aspek pemikiran, tindakbalas, 

minat, kecenderungan, pencapaian danpemahaman. Justeru, pelajar-pelajar ini 

mempunyai gaya yang tersendiri untuk menerima dan bertindakbalas serta 

menggunakan rangsangan dalam proses pembelajaran. Persoalannya, bagaimanakah 

cara terbaik bagi guru untuk melakukan analisa bilik darjah ini bagi mengenal pasti 

kekurangan serta kelemahan yang wujud di dalam komuniti muridnya? 

Solusinya, adalah dengan caramelakukan pemerhatian yang berterusan dan 

mendalam ke atas tingkah laku, komunikasi, sikap, gaya pembelajaran dan bentuk 

penyoalan yang di tonjolkan oleh pelajar. Bersesuaian dengan situasi ini, Lesson Study 

dirasakan satu pendekatan paling tepat untuk diguna pakai sebagai satu aktiviti 

pengajaran dan persediaan pengajaran dalam usaha menambah baik kemahiran 

profesionalisme guru sekaligus melonjakkan kecemerlangan pelajar.Hal ini kerana 

pelaksanaan pengajaran Lesson Study itu sendiri adalah berbentuk kajian atau penelitian 

terhadap proses pengajaran guru serta pembelajaran murid yang berlangsung secara 

serentak di dalam bilik darjah. Tujuan utamaLesson study adalah untuk melihat sesuatu 

sesi pengajaran itu dengan skop yang lebih besar iaitu membuat analisa dengan penuh 

teliti bagaimana pelajar menerima pengajaran guru dan kemudiannya menggunakan 

semula pengetahuan tersebut untuk menambah baik sesi pengajaran akan datang (Cerbin 

2011). 

Amalan Lesson Study di Malaysia masih muda berbanding negara jiran seperti 

Indonesia dan Singapura.Perlaksanaannya berlaku secara berperingkat yang 

diselaraskan oleh Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan 

Malaysia.Berdasarkan kajian ke atas 100 orang guru Sains di daerah Klang yang 

melaksanakan Lesson study sebagai program pembangunan professional menunjukkan 

tahap keberkesanan pengajaran guru dan tahap keberkesanan pembelajaran pelajar 

berada di tahap yang sederhana tinggi. Dapatan juga menunjukkan kebanyakan 

responden mempunyai pengalaman melaksanakan Lesson Study dalam tempoh kurang 

daripada 6 bulan (Muzirah 2013). Hal ini menunjukkan pendedahan tentang amalan 

Lesson study ini masih belum meluas dalam budaya pendidikan di Malaysia. 

Memandangkan ia suatu yang baru, maka berbagai cabaran mungkin wujud danpelbagai 

teknik dilakukan terutamanya ketika sesi kelas terbuka dan refleksi di sesebuah sekolah. 

Namun di Jepun, Lesson Study menjadiamalan turun temurun mereka sehingga sebati 

dalam sistem pengajaran di sekolah (Zanaton et al. 2011).Justeru, penulisan ini 

bertujuan untuk membincangkan perbandingan Lesson Study dari aspek kelas terbuka 

dan sesi refleksi yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya di kedua-dua buah negara. 

 

Lesson Study 

Lesson Study berasal dari bahasa Jepun, “jugyokenkyu” yang merupakan gabungan dua 

perkataan iaitu „jugyo‟ bermaksud pelajaran, dan „kenkyu‟ yang bererti 

pengkajian(Fernandez & Yoshida, 2004). Oleh itu, Lesson Study merupakan penelitian 

atau pengkajian terhadap pelajaran.Ia merupakan satu program pembangunan 

professional guru yang membentuk sebuah komuniti belajar secara konsisten dan 

sistematik dalam kalangan guru dalam usaha meningkatkan potensi diri individu guru 

dan anggota kumpulan.Melalui kegiatan Lesson Study, guru-guru mengkaji 
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pembelajaran melalui perancangan dan pemerhatiansecara kolaboratif ke arah 

memperkembangkan kualiti pengajaran mereka supaya dapat memberikan impak yang 

positif terhadap aspek pembelajaran pelajar(Ali Mahmudi 2011). Lesson Study yang 

dijalankan dalam kelas dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran guru di samping 

memperbaiki pengajaran guru (Verhoef & Tall2011; Meyer & Wilkerson 2011; Cerbin 

& Kopp 2006).Ianya juga tidak meminggirkan kepentingan pelajar di dalam proses 

pengajaran. Hal ini kerana penilaian dan refleksi bagi setiap pengajaran bukan sahaja 

berfokus kepada guru tetapi juga perkembangan pembelajaran pelajar(Md Yusoff et al. 

2014). 

Cerbin dan Kopp (2006) mendapati pendekatan Lesson study telah memberi 

peluang kepada guru untukberfikir tentang bentuk pengajaran dan pembelajaran dari 

sudut pandang yang berbeza. Melalui Lesson study juga, guru dapat memerhati 

bagaimana pelajar mereka belajar supaya kekuatan dan kelemahan yang dikenal pasti 

itu dapat membantu guru merangka pengajaran yang lebih berkesan. Justeru, guru dapat 

merancang suatu pengajaran yang lebih baik apabila semua ahli kumpulan Lesson study 

yang lain turut memberikan pendapat masing-masing berdasarkan satu situasi 

pengajaran yang sama. Kesemua interaksi ini menyediakan guru dengan lebih banyak 

idea yang bernasberbanding buah fikiran daripada seorang individu sahaja (Lenski & 

Caskey 2009). 

Amalan Lesson Study di Jepun 

 

Budaya Lesson study ini telah pun bermula di Jepun seawal tahun 1872 sewaktu era 

pemerintahan Meiji (Sarkar et al. 2010). Ketika itu, amalan melawat bilik darjah dan 

memerhatikan pengajaran guru merupakan sebahagian daripada latihan kepada guru 

novis.Satu persekitaran yang unik terbentuk apabila rakan-rakan guru melawat dan 

membuat pencerapan di antara satu sama lain di dalam bilik darjah dengan suasana yang 

luar biasa bagi murid-murid untuk diperhatikan ketika mereka belajar. Kebiasaanya 

guru yang mencerap akan meneliti dan menilai tindak balas dan kelakuan murid untuk 

menentukan tahap tumpuan mereka di dalam kelas dan kesesuaian soalan serta dialog 

yang digunakan(Sarkar et al. 2010).Penglibatan guru-guru sekolah rendah di Jepun 

dalam amalan Lesson Study masih kekal sehingga ke hari ini sebagai satu ciri yang 

istimewa bagi pengajaran di peringkat rendah dan menengah di Jepun.Ia menumpukan 

kepada budaya sekolah yang menggalakkan pemerhatian secara bersama-sama dan 

saling bertukar pandangan tentang pedagogi. 

Fenomena Lesson study kini telah berkembang dengan lebih jelas dan tepat 

melalui perkongsian tanggungjawab dan proses kolaborasi dalam menyediakan 

rancangan mengajar, melaksana dan memerhatikan pengajaran, memeriksa dan menilai 

cara guru mengajar, amalan refleksi dan perancangan semula (Sarkar etal.2010). 

Model Lesson Study 

Lesson Study ialah satu model perkembangan professional guru yang unik dan 

seharusnya ia wujud atas inisiatif guru-guru sendiri dan bukan arahan pihak atasan. 

Dalam usaha menerapkan budaya Lesson Study, guru-guru perlu mengubah paradigma 

selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat.Melalui pendekatan ini, guru-guru 
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sekolah secara kolaboratif berusaha menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) 

yang berfokus kepada pembelajaran murid.Amalan kolaboratif yang memerlukan 

penggemblengan idea, pengalaman dan kemahiran akan meningkatkan pengetahuan isi 

kandungan dan juga pengetahuan kandungan pedagogi guru.Proses dalam Lesson Study 

yang merangkumi perjumpaan dan perbincangan sekumpulan guru mampu memupuk 

percambahan ilmu, perkembangan idea serta kreativiti individu dalam proses pembinaan 

RPH secara bersama. 

Umumnya, konsep Lesson study ini adalah satu kitaran proses (rujuk Rajah 1) 

yang dipecahkan kepada beberapa langkah iaitu mengenal pasti masalah dan matlamat, 

merancang pengajaran, melaksanakan pengajaran dan memuat refleksi (Lewis & Hurd 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah 1: Kitaran Lesson study (Sumber: Bahagian Pendidikan Guru) 

Langkah pertama adalah menentukan objektifpengajaran iaitu dengan mengkaji 

matlamat kurikulum serta membuat pemerhatian terhadap sukatan pelajaran.Objektif 

yang ditetapkan ini perlulah sesuai dan selaras dengan tahap pembelajaran pelajar agar 

keberkesanannya boleh dilihat.Strategi pengajaran pula sebaiknya berpusatkan 

pelajaragar penglibatan pelajar berlaku secara aktif dan menyeluruh.Langkah kedua 

adalah merancang dan membina rancangan pengajaran harian.Proses ini memerlukan 

kumpulan Lesson Study untuk memilih satu topik atau subtopik matapelajaran. 

Pemilihan tajuk bergantung kepada persetujuan ahli kumpulan sama ada mengambil 

kira tajuk yang penting, sukar difahami, atau topik bukan kegemaran murid. Seterusnya, 

membincangkan masalah pembelajaran murid dan merancang langkah-langkah 

pembelajaran murid sehingga menghasilkan rancangan pelajaran yang efektif dengan 

mengambil kira perubahan yang dijangka berlaku kepada murid semasa sesipengajaran 

dan pembelajaran dalam kelas terbuka. 

Langkah ketiga adalah melaksanakan pengajaran dan pemerhatian. Seorang guru 

daripadaahli kumpulan Lesson Study akan melaksanakan pengajaran di dalam kelas 

 

1.Tentukan 

matlamat 

pengajaran 

2. Merancang 

rancangan 
5. Memperbaiki rancangan 

3. Mengajar/ 

membuat pencerapan 
4. Menilai/ 

refleksi 
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sebenar berdasarkan rancangan pengajaran yang dihasilkan bersama. Ahli Lesson Study 

yang lain bertindak sebagai pemerhati dan menilai proses pengajaran tersebut kerana 

mereka lebih memahami isi kandungan rancangan pengajaran yang telah disiapkan 

bersama-sama.Oleh yang demikian, pencerapan terhadap respons pelajar dapat 

dilakukan dengan lebih baik.Guru-guru lainjuga digalakkan melihat hasil pembelajaran 

murid tanpa mengganggu mereka ketika belajar. Perlu diingat bahawa fokus utama 

pencerapan ini ialah kepada pembelajaran pelajar dan bukannya mencari kesalahan 

guru.Kesemua ahli kumpulan Lesson study termasuk guru yang mengajar akan 

membuat refleksi sebaik sahaja selesai sesi pengajaran.Data yang dikumpul termasuk 

interaksi antara guru-murid dan hasil pembelajaran murid seperti respon dan tingkah 

laku mereka. 

Langkah seterusnya adalah menilai refleksi pengajaran ini bersama-sama dalam 

bentuk perbincangan tentang kekuatan dan kelemahan pengajaran.Sesi dimulakan 

dengan melihat semula matlamat Lesson Study.Guru yang mengajar diberikan peluang 

terlebih dahulu untuk memberi komen, pandangan dan refleksi terhadap pengajaran 

yang telah dilaksanakan serta rancangan pegajaran.Sesi refleksi ini adalah bersifat 

profesional dan sebarang kritikan atau teguran adalah bertujuan meningkatkan 

profesionalisme guru.Berdasarkan perbincangan ini, barulah langkah penambahbaikan 

dapat dilakukan dengan memperbaiki rancangan mengajar.Guru-guru perlu memikirkan 

secara mendalam bagaimana RPH perlu ditambahbaik bagi mengatasi kelemahan-

kelemahan yang telah dikenalpasti dalam sesi pengajaran yang lepas.Pengajaran kali 

kedua boleh dilakukan dengan merujuk kepada Rancangan Pengajaran yang telah 

diperbaiki dan dikembangkan. 

Konklusinya, pendekatan Lesson Study perlu dilaksanakan secara sistematik dan 

teratur agar guru-guru yang terlibat mendapat impak yang sewajarnya.Keberkesanan 

Lesson Study ini bergantung kepada penglibatan guru secara sepenuhnya, pada 

kekuatan dan kerelaan hati. 

 

PERBANDINGAN KELAS TERBUKA 

 

a) Kelas terbuka umum 

Pengajaran secara kelas terbuka di Jepun biasanya diadakan sekurang-kurangnya sekali 

atau lebih pada setiap tahun dan ia bebas untuk disertai oleh orang awam.Ketika kelas 

terbuka umum ini dianjurkan, guru-guru dan golongan pendidik yang lain dijemput 

untuk hadir dan berbincang tentang satu set pembelajaran untuk dikaji yang telah 

disediakan oleh pihak penganjur. Biasanya, pengajuran kelas terbuka kepada umum ini 

dilakukan setelah kumpulan Lesson Study itu berusaha mencapai matlamatnya dan 

mempunyai idea atau isu-isu lain yang ingin dibincangkan dengan tetamu jemputan 

(Fernandez 2002). Khususnya bagi sekolah yang mempunyai reputasi yang baik boleh 

menjangkakan sejumlah besar kehadiran pemerhati apabila mereka menganjurkan kelas 

terbuka ini. Kelas terbuka yang diadakan di sekolah kebangsaan biasanya boleh menarik 

minat ratusan guru daripada seluruh negara. Kehadiran pemerhati-pemerhati ini 

selalunya bersama kamera video danmemenuhi ruang bilik darjah. Sebahagiannya pula, 

cuba memerhati melalui tingkap-tingkap di sepanjang beranda dan yang lain meneliti 

menerusi pintu-pintu bilik darjah (Doig & Groves 2011). 
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 Menurut Senge, Lesson Study sememangnya satu usaha secara kolaboratif 

yang dikenalpasti sebagai penglibatansemua orang dalam suatu sistem dalam 

menyampaikanaspirasi mereka, membina kesedaran diri, dan membangunkan 

keupayaan mereka secara bersama (Senge et al. 2000).Bagaimanapun, kebanyakan 

pemerhati terdiri daripada golongan pendidik dari serata tempat dan daerah yang 

berdekatan dengan sekolah tersebut. Tanpa mengira jenis Lesson Study, semua 

pemerhati ini diberikan satu salinan rancangan mengajar yang terperinci, dan 

mengambil perhatian menyeluruh terhadap pembelajaran sebagaimana yang dirakamkan 

melalui video dan gambar (Doig & Groves 2011). Semasa sesi pengajaran kelas 

terbuka, pemerhati tidak memberi tumpuan kepada guru; sebaliknya mereka memberi 

tumpuan kepada murid. Bagaimanakah murid bertindak balas kepada pelajaran? Apa 

yang mereka fahami atau salah faham ? Kesimpulannya, fokus utama pemerhatian 

adalah melihat proses pemikiran dan pembelajaran murid serta mencatatkan strategi 

penyelesaian murid bagi sesuatu masalah yang diberi. Justeru,tujuan Lesson Study 

sebenarnya adalah untuk meningkatkan pengajaran, bukan untuk mengkritik guru. 

 Kebiasaanya guru yang mencerap akan meneliti dan menilai tindak balas dan 

kelakuan murid untuk menentukan tahap tumpuan mereka di dalam kelas dan 

kesesuaian soalan serta dialog yang digunakan (Sarkar et al. 2010).Jelas diperhatikan di 

sini, bahawa amalan Lesson Study menumpukan kepada budaya sekolah yang 

menggalakkan pemerhatian secara bersama-sama dan saling bertukar pandangan tentang 

pedagogi.Amalan ini juga membuktikan bahawa aktiviti pengajaran dan pembelajaran 

berlaku secara sukarela namun berupaya meningkatkan kecekapan profesional guru-

guru sekolah.Menurut Sarkar et al. (2010), guru yang mengaku pada orang lain bahawa 

pengajarannya tidak efektif, mempunyai empati pada guru lain dan menemui sesuatu 

persamaan dengan rakan yang lain, mempunyai peluang untuk menetapkan satu 

matlamat baharu bagi diri mereka dan masa depan pembelajaran. 

 

b) Peralatan rakaman dan kumpulanperakam yang profesional 

Guru-guru sekolah di Jepun mengajar sesuatu pengajaran berasaskan pandangan mereka 

tentang pendidikan tersebut dan menjadi satu budaya untuk mereka berkongsi 

pandangan tentang pembangunan pendidikan ini dengan pihak lain sama ada dalam 

sekolah mahupun bersama komuniti luar yang lebih besar.Pada awal abad ke-20, guru-

guru menggunakan gambar foto untuk merekod aktiviti dalam bilik darjah dan 

persekitaran pembelajaran.Mereka menjadikan imej-imej dan perkataan ini sebagai 

tatapan umum melalui jurnal-jurnal pendidikan(Sarkar et al. 2011).Fotografi biasanya 

digunakan untuk penilaian pengajaran dan pembelajaran yang bersifat lebih empirikal. 

Namun, dengan kemajuan teknologi yang canggih dan terkini dalam bidang 

fotografi,teknik rakaman video menjadi pilihan guru-guru di Jepun untuk merakamkan 

momen-momen sepanjang proses pembelajaran di dalam kelas terbuka. Adalah menjadi 

kebiasaan bagi guru penilai atau pemerhati untuk merakamkan sendiri sesi pengajaran 

menggunakan video kamera individuyang lebih kecil dan ringkas. Tetapi pihak 

penganjur selaku tuan rumah iaitu sekolah terlibat telah mengambil khidmat kumpulan 

perakam professional lengkap dengan alatan rakaman yang berkualiti. Terdapat tiga 

buah perakam video yang diletakkan pada tempat berbeza dengan tujuan mendapatkan 

sudut rakaman yang pelbagai. Rakaman video ini penting sebagai eviden proses 
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pengajaran dan pembelajaran yang akan dibincangkan kelak dalam sesi refleksi. 

Selain itu, beberapa set alat pembesar suara juga diletakkan di tengah-tengah 

bilik darjah untuk membantu menguatkan suara murid-murid yang sedang berbincang 

dan bersoal jawab ketika sesi pembelajaran. Penggunaan pembesar suara ini dilihat 

penting semasa pembelajaran kelas terbuka kerana ia dapat memastikan mutu rakaman 

tadi adalah berkualiti dari segi video mahu pun audio.  

 

c) Pemerhatian berfokus 

Sewaktu pemerhatian di dalam kelas terbuka, kelihatan guru-guru pemerhati ini berdiri 

sangat hampir dengan meja atau kumpulan perbincangan murid.Kedudukan yang begitu 

dekat ini memudahkan pemerhati mendengar semua perbualan yang dibincangkan oleh 

murid, selain dapat mengesan sebarang perubahan mimik muka, ekspresi murid 

terhadap sesuatu perkara. Meskipun jarakpemerhati dengan murid agak rapat namun ia 

tidaklah sehingga menghalang proses pembelajaran. Guru-guru pemerhati juga dilarang 

sama sekali untuk mencelah, mengganggu atau membantu semasa perbincangan murid 

(Doig & Groves 2011). 

Sesi pembelajaran kelas terbuka berlangsung selama 50 minit dengan keadaan 

guru-guru pemerhati kekal dalam posisi berdiri sehingga tamat pembelajaran 

tersebut.Boleh dikatakan tiada seorang pun guru pemerhati yang duduk semasa 

membuat pemerhatian, sebaliknya mereka berlegar-legar di sekitar tempat duduk murid 

dan mencatatkan perkara-perkara yang menarik minat mereka.Oleh kerana jumlah 

murid di dalam satu bilik darjah agak ramai iaitu antara 35 hingga 40 orang, maka 

pemerhati tidak mungkin dapat melihat keseluruhan murid ini secara teliti. Justeru 

pemerhatian berfokus dibuat kepada murid-murid tertentu sahaja yang mungkin 

menarik perhatian penilai. 

Sifat semula jadi Lesson Study yang lebih reflektif memberi penekanan yang 

bertumpu terhadap bagaimana murid-murid melihat dan memahami kandungan subjek 

yang diajar.Melalui pemerhatian terhadap aktiviti pembelajaran murid, dapat 

menggalakkan guru-guru menjadi lebih bersemangat dan bermotivasi untuk mereflek 

amalan pengajaran mereka sendiri dan secara langsung menambahkan pengalaman 

mengajar kepada guru.Hakikatnya, amalan Lesson Study yang berterusan ini dapat 

menggesa guru-guru untuk memeriksa tahap profesionalisme mereka dan membina satu 

matlamat yang boleh membantu mengekalkan tahap motivasi guru yang positif.Fungsi 

pembugaran semula ini juga dapat menjana amalan pengajaran yang baharu (Sarkar et 

al. 2011). 

d) Pemerhati yang komited 

Perbezaan paling ketara yang boleh diperhatikan dalam sesi kelas terbuka di Jepun 

adalah terletak pada komuniti pembelajaran Lesson Study yang begitu komited.Seperti 

yang diketahui, amalan Lesson Study di Jepun melibatkan golongan pendidik yang 

mempunyai minat yang tinggi dan sanggup melakukannya secara sukarela. Kesediaan 

komuniti ini untuk memikul tanggung jawab Lesson Study menyebabkan proses kelas 

terbuka menjadi lancar dan bersifat semula jadi. Begitu juga dengan kumpulan-
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kumpulan pemerhati ini yang sanggup datang dari daerah berlainan yang agak jauh dan 

menggunakan peruntukan peribadi semata-mata untuk sama-sama belajar melalui kelas 

terbuka ini.Melihat pada kesungguhan ini, maka tidak hairanlah kumpulan pemerhati ini 

melakukan tugas memerhati dan menilai dengan bersungguh-sungguh dan begitu teliti. 

 

PERBANDINGAN SESI REFLEKSI  

 

a) Perbincangan berfokuskan pengajaran dan pembelajaran  

Sebaik sahaja selesai pemerhatian kelas terbuka, guru-guru pemerhati ini akan 

dikumpulkan di dalam satu bilik darjah atau bilik khas yang lain untuk meneruskan sesi 

refleksi. Sebagai kebiasaannya, permulaan sesi perbincangan ini diberi penghormatan 

kepada guru yang mengajar terlebih dahulu untuk memberikan komen tentang 

pengajarannya sebentar tadi.Guru tersebut mungkin ingin berkongsi matlamat 

pengajarannya dan juga meluahkan tekanannya tentang aktiviti pengajaran yang berjaya 

dilakukan mahupun gagal dilaksana. Seterusnya, ahli-ahli kumpulan Lesson Study yang 

lain akan menjelaskan rasional disebalik perancangan pengajaran tersebut dan 

bagaimana ia akan dilanjutkan ke peringkat kajian yang lebih tinggi (Doig & Groves 

2011).Selepas itu, barulah sesi komentar dibuka kepada guru-guru pemerhati yang lain 

untuk menyuarakan pendapat masing-masing. Semasa perbincangan, semua guru 

pemerhati digalakkan untuk berkongsi pandangan peribadi mereka. Oleh kerana tidak 

akan ada peserta yang terkecuali, maka setiap orang perlu memikirkan sekurang-

kurangnya satu isu atau idea yang timbul daripada pemerhatian kelas terbuka.  

 Fokus semasa sesi refleksi bukanlah bersifat peribadi tetapi berkenaan proses 

mengkaji pembelajaran itu sendiri. Secara terperincinya, perbincangan ini adalah 

berkisarkan pembelajaran yang telah berlaku dan bagaimana cara untuk memperbaiki 

pengajaran tersebut (Doig & Groves 2011). Sesi refleksi berlangsung dalam keadaan 

yang agak santai tetapi serius dalam membincangkan isu-isu berkaitan pembelajaran 

murid.Tiada istilah‟penumpang‟dan „pendengar‟ sahaja semasa refleksi dijalankan yang 

biasa terjadi dalam mana-mana mesyuarat atau perjumpaan sekolah.Sebaliknya, rasa 

tanggung jawab untuk membangunkan profesionalisme diri menguatkan motivasi guru-

guru ini untuk menyertai ruang diskusi dengan penuh semangat. 

b) Kehadiran penasihat dari luar semasa refleksi 

Terdapat seorang penasihat dari luar yang dijemput sebagai „superitendan pengajaran‟ 

untuk memerhati dan memberi komen terhadap pengajaran semasa sesi refleksi.Individu 

ini berperanan untuk membantu pihak sekolah sekiranya timbul sebarang masalah yang 

sering berlaku di peringkat sekolah rendah mahupun menengah semasa menjalankan 

Lesson Study.Penasihat kepada kumpulan Lesson Study ini dipilih dari kalangan 

mereka yang mempunyai pengetahuan yang mantap dari segi kandungan, pedagogi dan 

kurikulum yang sesuai dibawa berbincang dalam kumpulan. 

Golongan pakar ini jugabertindak sebagai instrumen yang memudahkan akses 

kumpulan Lesson Study ini kepada maklumat –maklumat penting seperti pengetahuan 

tentang teori atau hasil kajian penyelidikan terkini yang mungkin sukar diperolehi 
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sendiri oleh guru kerana melibatkan penggunaan masa yang panjang.Selain itu, maklum 

balas yang diberikan oleh penasihat kepada kumpulan Lesson Study juga biasanya 

berdasarkan penilaian semula pemerhatian yang dibuat daripada lawatan ke atas 

kumpulan Lesson Study yang lain. Justeru itu, penasihat ini boleh bertindak sebagai 

satu penghubung yang membantu kumpulan Lesson Study yang bermasalah untuk 

belajar daripada pengalaman kumpulan yang lain (Fernandez2002). Menariknya, 

peranan penasihat ini bukanlah mengambil alih kerja-kerja kumpulan, sebaliknya 

bertujuan untuk memastikan guru sentiasa kekal dibimbing serta responsif terhadap 

keperluan tertentu kanak-kanak yang telah disampaikan oleh guru lain di dalam 

kumpulan tersebut. 

 

c)Pemerhatian yang teliti pada perlakuan, sikap dan respon murid 

Hakikatnya, terdapat banyak perkara dan aspek yang boleh dibincangkan semasa 

refleksi. Analisis tentang bilik darjah sebenarnya begitu luas tetapi ia terpulang kepada 

kehendak pemerhati itu sendiri untuk memilih sudut kajian mereka. Guru-guru di Jepun 

melihat setiap perlakuan, gaya tubuh dan respon murid dengan begitu teliti kerana 

mereka cuba menyelami permasalahan murid tersebut sama ada boleh mengikuti 

pembelajaran dengan baik atau pun tidak. Kegagalan murid untuk memahami sesuatu 

pembelajaran tidak bermakna bahawa kesalahan itu berpunca daripada keupayaan dan 

motivasi murid. Namun, ia sebenarnya memberikan satu peluang kepada guru untuk 

membuat refleksi pengajaran mereka dan menggalakkan seluruh anggota pengajar di 

sekolah menjadi lebih bertimbang rasa dalam meningkatkan kejayaan murid.  

Di samping itu juga, guru-guru pemerhati di Jepun sebenarnya lebih gemar 

memberi fokus pada murid yang dilihat berpotensi untuk melakukan kesalahan.Bagi 

mereka murid seperti ini kaya dengan maklumat untuk dikaji dan diperhatikan. Guru 

dapat melihat bagaimana murid tersebut membina satu kefahaman yang baharu atau 

membetulkan semula miskonsepsi yang berlaku sekiranya maklumat sebenar tidak 

dapat diterima dengan mudah oleh murid.  

Lesson Study membolehkan pendidik memerhati perkembangan murid di 

samping memperbaiki kemahiran mengajar mereka (Sarkar et al. 2010). Dalam erti kata 

lain, guru akan lebih sedar tentang kepelbagaian muridnya dan lebih cenderung 

merancang pembelajaran yang berorientasikan aktiviti murid daripada memfokuskan 

kepada pedagogi sahaja. Penilaian yang teliti dan kolaboratif oleh guru semasa refleksi 

membantu menjana kesedaran kendiri kepada guru untuk menganggap semua tanggung 

jawab di sekolah itu perlu dipikul dan ditangani bersama-sama.Perbincangan dalam 

refleksi biasanya berakhir dalam tempoh dua jam dan diikuti dengan jamuan makan di 

restoren tempatan (Doig & Groves. 2011). 

 

KESIMPULAN 

 

Perbincangan mengenai kelas terbuka dan refleksi ini merupakan perbincangan awal 

berkaitan langkah-langkah di dalam Lesson Study di Jepun yang perlu dibandingkan 

dengan konteks pelaksanaan di Malaysia.Di Jepun, Lesson Study adalah model yang 

menjadi panduan kepada komuniti guru dan golongan pendidik untuk mengkaji 
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pemikiran murid bagi tujuan memperbaiki amalan pengajaran dalam bilik darjah 

mereka. Kejayaan dan keberkesanan Lesson Study di negara matahari terbit ini 

bukanlah dicapai dalam masa yang singkat, sebaliknya ia telah diamalkan sejak seabad 

yang lalu dan melalui beberapa peringkat inovasi dan pembaharuan. Namun matlamat 

asalnya masih lagi sama iaitu memperbaiki amalan pengajaran guru melalui cara 

pemerhatian pembelajaran murid dalam bilik darjah.  

Memandangkan penglibatan Malaysia masih lagi muda dalam pendekatan 

Lesson Study ini, maka pengetahuan dan maklumat yang diperoleh ini diharap menjadi 

panduan serta boleh diaplikasikan secara langsung oleh guru-guru dalam sesi 

pengajaran mereka di bilik darjah.Namun, faktor pengaruh budaya dan sejarah 

merupakan perkara penting yang perlu diambil kira dalam perbincangan kerana 

iamemberi sumbangan yang besar terhadap keberkesanan pendekatan ini. 
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PEKANBARU) 
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Abstract 
This study is conducted by applying mathematical representative at junior high school 

students in Pekanbaru, Riau. This study is conducted while teaching Lesson Study by 

using mathematical realistic approach and took place in Junior High School 13 in 

Pekanbaru at even semester, lesson year 2015/2016 with total 38 students of 1
st
 year 

class. The implementation of lesson study consists of 4 cycles which is in each cycle 

made of planning, doing, and monitoring. The mathematical representative applied in 

this study are including pictorial representation and mathematics symbol 

representation. The result of this study shows that there is an increase in student’s 

mathematical representation of every cycle and the most of students prefer mathematics 

symbol (100%) to diagrammatically and graphically representation (29,41%) and 

explanned word with verbal (44.121%) . This study also produces an improvement of 

student worksheet and gets an increase in student activity. 

 

Keyword :Representation mathematics,Lesson Study and Realistics Mathematics 

approach 

 

PENDAHULUAN 

Terdapat lima kemampuan matematika yang ditakrifkan oleh  National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) iaitu penalaran matematik (mathematical reasoning), 

representasi matematik (mathematical representation), koneksi matematik 

(mathematical connection), komunikasi matematik (mathematical communication), dan 

pemecahan masalah matematik (mathematical problem solving) (NCTM 2000)
1
. 

Perwakilan matematik juga merupakan salah satu dari lima tujuan umum pembelajaran 

matematika yang tertuang di dalam kurikulum KTSP 2006. Tujuan pembelajaran 

matematik yang dimaksudkan dalam kurikulum 2006 tersebut adalah (i) memahami 

konsep matematik, menjelaskan perkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep 

yang tepat dan cekap dalam penyelesaian masalah, (ii) menggunakan penalaran pada 
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pola dan sifat, melakukan manipulasi matematik dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan atau pernyataan matematik, (iii) 

menyelesaikan masalah yang merangkumi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematik, menyelesaikan model matematik, menyelesaikan model dan 

menafsirkan dapatan yang diperoleh, (iv) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

jadual, gambar rajah atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (v) 

mempunyai sifat menghargai kegunaan matematik dalam kehidupan, iaitu mempunyai 

rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematik, serta sikap gigih 

dan percaya diri dalam penyelesaian masalah (BSNP, 2006)
2
. Terlihat bahawa pada 

tujuan ke-4 merupakan tujuan bahawa pelajar diharapkan dapat menyampaikan 

perwakilan matematiknya guna membantu bagi penyelesaianan masalah matematik.  

Perwakilan yang dimunculkan oleh pelajar merupakan ungkapan-ungkapan dari 

gagasan-gagasan atau idea-idea matematik yang ditampilkan pelajar dalam upayanya 

untuk mencari sesuatu penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapinya (Kartini, 

2009)
3
. Perwakilan matematik dalam penelitian ini adalah kemampuan pelajar 

mengungkapkan idea-idea matematik dalam bentuk (i) gambar, diagram dan grafik, (ii) 

notasi matematik, numerik/simbol dan (iii) teks tertulis atau kata-kata. 

Kemampuan perwakilan matematika dapat diajarkan kepada pelajar dengan 

berbagai pendekatan. Pendekatan merupakan suatu cara atau kebijaksanaan yang 

ditempuh oleh guru atau pelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran dilihat dari sudut 

bagaimana proses pembelajaran dikelola. Salah satu pendekatan pembelajaran yang 

dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah pendekatan RME (Realistics 

Mathematics Education).  Pendekatan pembelajaran RME ini dikembangkan oleh 

Institut Freudenthal Belanda bermula pada 1971 dan di Indonesia pembelajaran ini 

mulai diterapkan semenjak tahun 2001 dikelola oleh Pendidikan Matematik Realistik 

Indonesia (PMRI) yang merupakan inovasi dalam pendidikan matematik sebagai upaya 

untuk memperbaiki kualiti pendidikan matematik, ini juga merupakan suatu upaya 

kearah perubahan pendidikan matematik Indonesia (Sembiring 2002)
4
. Pendekatan 

RME dikenal sebagai penyedia terbaik dan terinci mengenai perluasan dari pendekatan 

pendidikan matematik berdasarkan masalah (Hadi 2002)
5
.  

 Pembelajaran matematik realistik di kelas berorientasi kepada penggunaan masalah 

kontekstual, penggunaan model, penggunaan kontribusi pelajar, proses pengajaran yang 

interaktif, dan terintegrasi dengan topik lainnya (Gravemeijer, 1994; de Lange, 1996)
6
, sehingga 

pelajar mempunyai kesempatan untuk menemukan kembali konsep-konsep matematik atau 

pengetahuan matematik formal. Selanjutnya, pelajar diberi kesempatan mengaplikasikan 

konsep-konsep matematik untuk menyelesaikan masalah sehari-hari atau masalah dalam bidang 

lainnya. Oleh itu, pendekatan RME sangat berbeda dengan pembelajaran matematik yang 

sebelum ini berorientasi pada pemberian informasi dan memanfaatkan matematik yang siap 

pakai untuk menyelesaikan masalah. 

Sejak tahun 2011 pelaksanaan kegiatan lesson study telah mulai dijalankan dan 

diterapkan juga disekolah-sekolah di Pekanbaru. Pelaksanaan Lesson study ini  

diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan salah satunya adalah 

dengan pendekatan RME. Pendekatan RME memiliki lima karakteristik yang harus diketahui 

oleh para guru, iaitu: (1) menggunakan pengalaman pelajar di dalam kehidupan sehari-hari, (2) 

mengubah realiti ke dalam model, kemudian merubah model melalui proses matematik vertikal 

sebelum sampai kepada bentuk formal, (3) menggunakan keaktifan pelajar, (4) dalam 
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mewujudkan matematik pada diri pelajar diperlukan adanya diskusi, tanya jawap dan (5) adanya 

keterjalinan konsep dengan konsep, topik dengan topik sehingga pembelajaran matematik lebih 

holistik daripada parsial (Ruseffendi 2003)
7 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada pelajar kelas VII-7 SMP Negeri 13 Pekanbaru pada 

semester Januari- Juni 2015. Subjek kajian adalah pelajar kelas VII-7 yang berjumlah 

34 orang. Pelaksanaan kegiatan Lesson study selama empat siklus dengan masing-

masing siklus melalui tahap-tahap Perencanaan (plan), Pelaksanaan (do) dan Refleksi 

(see).  

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada setiap tahap sebagai berikut: 

Merencanakan Pembelajaran (plan) 

Pada kegiatan plan, Guru, team teaching melaksanakan kegiatan: (1) Menyusun rencana 

kegiatan Lesson Study untuk empat siklus seperti jadwal, bahan ajar dan kegiatan, (2)  

Melakukan pengkajian terhadap perangkat pembelajaran yang telah ada, (3) 

Mendiskusikan fokus dan langkah-langkah perbaikan untuk implementasi Lesson Study, 

(4) Guru dan team teaching menindak lanjuti dengan menyusun perangkat   

pembelajaran berupa RPP, LKS, instrumen penilaian, bahan ajar dan media 

pembelajaran bahan sesuai fokus kajian yang telah disepakati iaitu materi ajar dengan 

standard kompetensi konsep segiempat dan segitiga dan ukurannya dan (5) 

Berkoordinasi dengan tim dokumentasi untuk merekam seluruh aktivitas pelaksanaan 

Lesson Study sesuai penjadwalan. Pada tahap ini tim LS yang terbentuk melakukan 

pengkajian terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan 

sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan focus perbaikan pembelajaran yang dipilih, 

yaitu pendekatan pembelajaran RME Pada tahap ini juga di persiapkan bahan ajar, 

Lembar Kegiatan Pelajar dan Lembar Observasi 

  

Melaksanakan Pembelajaran dan Observasi (do) 

Tahap kegiatan yang dilaksanakan pada tahap do adalah: (1)  Guru melaksanakan 

pembelajaran yang berpusat pada pelajar sesuai dengan rencana pembelajaran dan (2)  

Guru lain mengobservasi aktivitas belajar pelajar selama proses pembelajaran (kegiatan 

awal, inti, dan akhir). Pelaksanan pembelajaran dilakukan sebanyak empat kali 

pertemuan (4 siklus). Tiap pertemuan dilaksanakan oleh Guru yang sama. Sesuai lembar 

observasi yang dipersiapkan guru dan observer menuliskan hasil observasi.  

Refleksi (See) 

Kegiatan refleksi dilaksanakan setelah proses pembelajaran berupa: (1) 

Mendiskusikan dan menganalisis pembelajaran yang telah dilaksanakan yang di-pimpin 

oleh moderator, (2) Guru menyampaikan kesan dalam melaksanakan pembelajaran, (3) 

Observer menyampaikan hasil observasi tentang aktivitas belajar pelajar, (4) 

Berdasarkan prinsip kolegalitas seluruh tim merefleksikan efektivitas pembela-jaran dan 

(5) Moderator menyampaikan ringkasan hasil refleksi untuk perbaikan pada siklus 

berikutnya. 
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Data pada kajian ini diperolah data sekunder dan data primer. Data sekunder 

berupa dokumentasi perangkat pembelajaran (Silabus, RPP, LKS, instrumen penilaian, 

bahan ajar dan media pembelajaran) sebelum dan setelah pelaksanaan Lesson Study. 

Data primer diperoleh dari hasil observasi pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

lembar observasi dan respon pelaksanaan Lesson Study (Gurumodel, observer, dan 

pelajar peserta mata kuliah) serta lembar angket persepsi pelajar terhadap pembelajaran 

yang berlangsung. Analisis data dilakukan secara deskriptif. 
 

Hasil pelaksanaan kegiatan plan  

 

Kegiatan plan dilaksanakan sebelum pertemuan tatap muka (kegiatan do) oleh tim LS 

yang terdiri dari empat orang guru. Kegitan plan dilakukan untuk mendiskusikan 

perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, Bahan Ajar, LKS, alat penilaian dan 

lembaran observasi pada setiap siklus. Perbaikan perangkat pada siklus berikutnya 

berdasarkan hasil kegiatan see. Hasil pelaksanaan kegiatan LS untuk kegitan plan pada 

setiap siklus dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Hasil Kegiatan Plan 

No Siklus 
Hasil Kegiatan Plan 

Perangkat pembelajaran Saran Perbaikan 

1 I RPP lama 

Bahan ajar 

LKS 

 

 

Media pembelajaran 

Alat penilaian 

Penyususnan RPP sesuai standar proses  

Melengkapi bahan ajar lama 

LKS mengacu pada tujuan pembelajaran dan 

disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran 

yang dipilih 

Harus disediaksn 

Soal evaluasi sesuai materi 

2 II RPP  

Bahan ajar 

LKS 

 

 

Media Pembelajaran 

Alat penilaian 

RPP perlu perbaikan sesuai fokus LS 

Bahan ajar diberikan sebelum pertemuan 

Materi LKS didahului dengan penyajian konsep 

dan penerapannya. Tampilannya lebih dibuat 

sebaik mungkin. 

Dibuat semenarik mungkin 

Soal kuis tidak banyak jumlahnya 

3 III RPP 

Bahan ajar 

LKS 

 

Media Pembelajara 

 

Alat penilaian 

Tidak ada perbaikan 

Tidak ada perbaikan 

LKS lebih disederhanakan dan tampil menarik 

dan soal penerapannya mesti ada 

Diharapkan setiap pelajar dapat memanfaatkan 

media. 

Jumlah soal disesuaikan dengan tujuan 

4 IV RPP 

Bahan ajar 

LKS 

 

Media Pembelajaran 

Alat penilaian 

Tidak ada perbaikan 

Tidak ada perbaikan 

Materi LKS sudah sesuai dengan yang 

direncanakan guru  

Sudah tersedia sebanyak pelajar 

Tidak ada perbaikan 
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Hasil kegiatan plan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas 

perangkat pembelajaran. memperdalam pemahaman guru tentang materi pembelajaran, 

cakupan dan urutannya, hal ini dapat terlihat saat mendiskusikan LKS. Guru merasa 

terbantu dan semakin percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran.. 

 

Hasil pelaksanaan kegiatan do 

 

Kegiatan do dilaksanakan sesuai dengan jadwal pertemuan tatap muka perkuliahan. 

Kegiatan do pada siklus I dihadiri oleh 3 orang guru terdiri dari 1 guru, 2 orang guru tim 

teaching sebagai observer dan peneliti. Selama pembelajaran berlangsung semua 

observer mengamati kegiatan pelajar dan guru model. Kegiatan pelajar yang dilihat 

adalah bagaimana interaksi pelajar dengan pelajar. pelajar dengan guru, pelajar dengan 

sumber belajar. Disamping itu tim LS mengamati aktifitas pelajar seperti aktifitas 

berdiskusi dalam kelompok,  mengerjakan LKS. bertanya dan menaggapi. Kegitan guru 

yang diamati adalah bagaimana teknik guru mengelola kelas, membimbing pelajar, 

memotivasi, pelajar, memanfaatkan media pembelajaran. Hasil pelaksanaan kegitan do 

dapat dilihat dari isian lembaran observasi oleh guru pengamat seperti pada tabel 2 

berikut. 

 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Observer pada Setiap Siklus  

Siklus 

Rata-rata hasil pengamatan observer 

Interaksi pelajar-pelajar Interaksi pelajar- guru 
Interaksi pelajar-sumber 

belajar 

I Kurang Kurang Kurang 

II Cukup Kurang Cukup 

III Baik Cukup Baik 

IV Baik Baik Baik 

 

Pada awal pembelajaran, kegiatan do masih kurang menurut observer. hal ini 

disebabkan pelajar masih bingung dengan strategi pembelajaran yang berbeda dari 

biasanya. Pada siklus 1 Pelajar lebih banyak bekerja sendiri belum mampu bekerjasama 

dengan temannya dan pelajar belum dapat memanfaatkan sumber belajar karena bahan 

ajar belum diberitahukan pada pertemuan sebelumnya. Akan tetapi pada siklus berikut 

menjadi lebih baik karena pelajar diberikan tahu untuk mempelajari bahan ajar sebelum 

pertemuan. Hal ini membantu pelajar karena pelajar sudah mendapat pengetahuan awal 

sehingga menjadi hangat dan pelajar lebih aktif belajar. Interaksi pelajar dengan guru 

kurang pada awalnya, akan tetapi kemudiannya menjadi lebih baik. Dalam tahap do 

tampak guru berusaha untuk memfasilitasi pelajar belajar untuk menyelesaikan masalah 

pada LKS.  

 

Hasil Pelaksanaan Kegiatan See 

 

Kegitan see dilakukan langsung setelah kegiatan do, hal ini dilakukan agar hasil 

observasi dapat dianalisis untuk perbaikan pada siklus berikutnya. Kegitan see dihadiri 

oleh semua guru yang ikut kegiatan do. Kegiatan see dipimpin oleh seorang moderator 

dan diawali penyampaian kesan pelaksanaan pembelajaran oleh guru model kemudian 
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masing guru observer memberikan tanggpan dan saran perbaikan untuk siklus 

berikutnya. Saran perbaikan dari observer dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Kegiatan See pada Setiap Siklus  
Siklus Materi Hasil 

I LKS, Media, 

Bahan ajar 

LKS  lebih menantang kemampuan berfikir, disarankan untuk 

menggunakan  media, siswa diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu 

materi  

II LKS, Kuis, 

Bahan ajar, 

Tekhnik 

Pada LKS lebih ditambahkan mengenai pemahaman konsep, Jumlah 

penilaian yang diberikan tidak terlalu banyak. Dari aktivitas pelajar yang 

kurang aktif, pada pertemuan berikutnya disarankan agar yang satu 

kelompok bertukar anggota. 

III LKS, Media Disarankan agar LKS lebih menarik dan lebih disederhnakan, Media 

dibuat untuk dapat dimanfaatkan pelajar 

IV LKS, Media Dari segi proses dan aktivitas pelajar sudah terlihat lancar Langkah-

langkah kegiatan pada LKS sudah baik dan media sudah disempurnakan.. 

 

Hasil kegitan see lebih diutamakan kepada perbaikan sumber belajar, media 

untuk siklus berikutnya. Saran perbaikan lebih banyak pada LKS dan media, LKS 

merupakan sumber belajar bagi pelajar yang membuat pelajar aktif dalam pembelajaran.  

Untuk itu LKS dirancang yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir.  

 

Aktifitas Pelajar 

 

Kegiatan LS pada tahap do mempengaruhi aktifitas pelajar dalam pembelaiaran. 

Aktititas pelajar selama pembelajaran dengan menerapkan pendekatan RME (Tabel 4) 

Persentase aktifitas pelajar berdiskusi dalam kelompok pada mulanya kurang, 

hat ini terlihat pada saat pembelajaran pelajar lebih banyak mengerjakan sendiri-sendiri 

LKS dan membaca bahan ajar. Pelajar belum tahu strategi belajar kelompok dan 

manfaatnya sehingga masih ada yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Akan tetapi 

dengan adanya  penghargaan kelompok pada akhir pertemuan  membuat pelajar dapat 

bekerja sama saling membantu sama lain. 

 

Tabel 4. Persentase Aktifitas Pelajar pada Setiap Siklus  

No Aktifitas Pelajar 
Persentase Aktifitas Pelajar 

Siklus I Siklus II Siklus III Siklus IV 

1 Berdiskusi dalam kelompok 47.06 73.53 73,53 94.11 

2 Mengerjakan LKS 76.47 82.35 82.35 85.29 

3 Memahami masalah kontekstual 26.47 29.11 47.06 82.35 

4 Melaksanakan proses penyelesaian masalah 14.70 23.53 29.11 35.29 

5 Menyajikan perwakilan matematik 20.59 29.11 39.24 50 

5 Mengkomunikasikan  hasil diskusi 5.88 11.76 23.53 44.11 

 

Terdapat 23.53%  pelajar tidak mengerjakan LKS, pelajar tersebut lebih 

cendrung membaca saja dan melihat temannya mengerjakannya. Akan tetapi pada siklus 

berikutnya sdh banyak pelajar yang mulai melakukannya dan guru meningkatkan 

kegiatan pembimbingan pelajar secara kelompok pada saat mengerjakan LKS. Pada 

aktifitias memahami masalah kontekstual, masih banyak pelajar yang belum 
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memahami. Aktifitas pelajar dalam memahami masalah kontekstual rendah, pelajar 

cenderung diam dan tidak berbuat apapun. Namun pada siklus ke IV sudah meningkat 

dan sudah banyak pelajar dapat memahami masalah kontekstual yang diberikan guru.  

Menyajikan perwakilan dan mengkomunikasikan bagi pelajar merupakan salah 

satu upaya dalam menyamakan persepsi dan dalam rangka memupuk sikap bertanggung 

jawab terhadap yang dikerjakannya. Pada siklus I, persentase pelajar yang memberi 

tanggapan kecil, karena kebetulan pelajar yang ditunjuk guru untuk presentasi dapat 

menyelesaikan soal dengan benar, sehingga tidak banyak pelajar yang memberi 

tanggapan. Pada siklus II, guru menunjuk pelajar berdasarkan observasi yang dilakukan 

guru saat pelajar mengerjakan LKS. Guru menunjuk kelompok pelajar untuk presentasi 

yang jawabannya kurang tepat, berbeda atau salah, sehingga pada saat presentasi, 

persentase pelajar yang memberikan tanggapan meningkat. 

Pada akhir program kegiatan pembelajaran dengan pendekatan RME dengan 

pelaksanaan lesson study untuk mata pelajaran matematika terlihat bahwa aktifitas 

pelajar semakin meningkat. Bermakna semakin meningkatnya interaksi pelajar baik 

dengan sesama pelajar mahupun dengan guru dan sumber belajar. Oleh karena itu juga 

dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar pelajar.  

 

Perwakilan Matematik Pelajar  

 

Tabel 5. Peratus Perwakilan Matematik Pelajar  Kelas VII-7 SMP N.13 

Pekanbaru   
 

Perwakilan Jumlah Peratus 

gambar, diagram 

dan grafik  

10 
29.41 

notasi matematik, 

numerik/simbol 

35 
100 

Teks Tertulis atau 

kata-kata 

15 
44.12 

 

Berdasarkan data pada tabel 5 terlihat bahwa hanya 10 pelajar yang lebih 

menyukai untuk membuat gambar dalam penyelesaian masalah matematik, 15 orang 

menyukai menuliskan dalam teks tertulis.Pelajar-pelajar lebih banyak menyukai soalan 

dengan menyajikan perwakilan mereka dalam bentuj notasi matematik dan simbol.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Perwakilan Matematik pelajar lebih dominan pada perwakilan notasi matematik, 

numerik/simbol. Perkara ini sejalan dengan kajian yang dijalankan oleh Neria dan Amit 

(2004) yang meneliti model-model perwakilan yang dipilih pelajar kelas sembilan 

dalam mengkomunikasikan langkah-langkah penyelesaian masalah dan justifikasi 

mereka, serta untuk menyelidiki hubungan antara hubungan perwakilan dan tahap 

prestasi pelajar. Kajian ini melaporkan bahawa majoriti pelajar lebih menyukai 

perwakilan numerik. Hasil kegiatan lesson study yang dilakukan terlihat aktivitas 
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pelajar meningkat dan persepsi pelajar terhadap guru, terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dan terhadap mata pelajaran matematika adalah baik. Pembelajaran lebih 

berpusat kepada pelajar. Guru lebih berperan sebagai fasilitator.  Saran yang dapat 

diberikan adalah guru semestinya selalu memberikan masalah kontekstual yang 

melahirkan banyak solusi dan perwakilan yang boleh dibuat oleh pelajar dalam 

penerapan pendekatan RME. Guru sebaiknya membiasakan pelaksanaan pengjaran 

dengan Lesson Study sehingga selalu dapat menambah baik pengajaran dan 

pembelajaran di kelas. 
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KEPIMPINAN DALAM PROJEK PENYELIDIKAN BAGI PELAJAR 
PINTAR DAN BERBAKAT 

 

Ragu Ramasamy 
Siti Fatimah Mohd Yasin 

Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia,  
43600 UKM Bangi, Selangor, MALAYSIA. 

Abstrak 
Malaysia bersaing dengan negara negara maju di dunia, sistem pendidikan kita perlu 

berupaya melahirkan generasi muda yang berpengetahuan, mampu berfikir secara 

kritis dan kreatif, mempunyai kemahiran kepimpinan yang mantap dan berupaya 

berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global.Masalah yang didapati  dalam 

mengenali ciri-ciri kepimpinan di kalangan pelajar pintar dan berbakat mendapati 

pelajar ini mempunyai kekuatan dan kelemahan berdasarkan aspek kepimpinan. 

Kepimpinan merupakan salah satu cabang bagi aspek kemahiran hidup dan kerjaya 

dalam Kemahiran Abad Ke-21. Kajian ini  bertujuan untuk menerapkan dan menilai 

aspek kepimpinan  dalam  projek penyelidikan bagi pelajar pintar dan berbakat yang 

menyertai  Program Perkhemahan Cuti Sekolah Pusat Permata Pintar Negara,UKM. 

Seramai 30 orang pelajar dalam kursus Multimedia Kreatif yang terlibat dalam kajian 

ini. Pelajar dikehendaki menjalankan projek  penyelidikan iaitu menghasilkan 

dokumentari video dalam kumpulan. Penilaian ini dilakukan melalui borang soal 

selidik yang diisi oleh pelajar sebelum dan selepas kursus serta dianalisisa 

menggunakan perisian SPSS. Dapatan menunjukkan  terdapat perubahan dari aspek 

kepimpinan sebelum dan selepas menjalankan projek penyelidikan ini. Amatlah penting 

penerapan aspek kepimpinan dari usia muda supaya pelajar-pelajar pintar dan 

berbakat ini dapat menjadi seorang pemimpin yang berjaya pada masa akan datang 

dalam apa jua bidang yang diceburi.  

Kata Kunci : Kepimpinan; pintar dan berbakat; kemahiran abad ke-21, multimedia 

kreatif 

 

Abstract 
Malaysia to compete with developed countries in the world, our education system must 

be able to produce young people who are knowledgeable, able to think critically and 

creatively, has strong leadership skills and ability to communicate effectively on a 

global level. The problem found in identifying leadership characteristics among gifted 

and talented students that the students have strengths and weaknesses based on their 

leadership. Leadership is one of the aspects of life skills and careers in the 21st Century 

skills. This study aims to implement and evaluate aspects of leadership in research 

projects for gifted and talented students who participate in School Holiday Camp at 

PERMATApintar Centre, UKM. A total of 30 students in Creative Multimedia courses 

involved in the study. Students are required to undertake a research project that 

produces video documentaries in the group. This assessment was conducted through 

questionnaires filled out by students before and after the course and were analyzed 

using SPSS software. The findings show there is a change of leadership aspects before 

and after running the research project. It is important that the implementation aspect of 

leadership from a young age so that students are gifted and talented can be a successful 

leader in the future in any field they are. 

 

Keywords: Leadership; gifted and talented; 21st century skills, creative multimedia 
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PENGENALAN 

Baharom Mohammad dan Mohamad Johdi  Salleh (2009) mengatakan modal insan adalah aset 

terpenting kepada organisasi dan negara, jatuh bangun sesebuah bangsa dan negara itu adalah 

bergantung pada sepenuhnya kepada kualiti yang ada pada modal insan.  Agenda pembangunan 

modal insan perlu diutamakan dalam proses pembangunan sesebuah negara kerana ia 

merupakan pemangkin yang bakal mencorak tahap kemajuan atau kemunduran bangsa itu. Oleh 

itu pembangunan modal insan ini perlu digerakan secara produktif dan proses pendidikan 

menjadi titik tolak bagi kepada usaha itu.Ini menunjukkan pendidikan memainkan peranan 

penting dalam meningkatkan modal insan yang berkualiti, berdaya saing,mempunyai ciri 

kepimpinan serta berkemahiran. Penerapan elemen kepimpinan amat penting bagi 

menghasilakan modal insan. Elemen kepimpinan harus diterapkan dari zaman persekolahan 

dengan  mengadaptasikan  dalam program-program akademik supaya modal insan yang 

berkualaiti dapat dihasilkan. 

Menurut Muhiyddin (2013) dalam usaha Malaysia bersaing dengan negara negara maju 

di dunia, sistem pendidikan kita perlu berupaya melahirkan generasi muda yang 

berpengetahuan, mampu berfikir secara kritis dan kreatif, mempunyai kemahiran kepimpinan 

yang mantap dan berupaya berkomunikasi dengan berkesan pada peringkat global. 

Tanggungjawab ini haruslah dipikul oleh semua warga pendidik bagi merealisasikan impian 

negara. Penyediaan pelajar ke era abad ke-21 amat penting dengan mengaplikasikan elemen 

kepimpinan. Pemimpinboleh ditemuidi mana-mana sahaja termasuk di sekolah seperti  pengetua 

dan  guru yang memimpinpelajarketahap pencapaian yang lebih tinggi. 

 Elemen kepimpinan perlu diterap pada pelajar bagi menghasilkan individu yang 

seimbang dan berketrampilan. Program pembangunan kepimpinan amat penting dan sedang 

dipraktikan di sekolah sekolah sekolah (Kouzes & Posner,2006). Program kepimpinan ini 

sangat penting khususnya bagi  pelajar pintar cerdas dan berbakat supaya mereka boleh 

memimpin dengan berkesan.Di negara kita, penerapan kepimpinan kepada pelajar pintar 

berbakat amat diperlukan dalam perlaksanaan aktiviti mereka dalam suatu pembelajaran.   

Pengkaji bercadang untuk mengkaji impak kepimpinan bagi pelajar pintar  dan berbakat dalam 

kursus multimedia kreatif. Pelajar ini perlu menyiapkan satu  projek penyelidikan bagi kursus 

yang ditawarkan dalam program perkhemahan cuti sekolah Pusat Permata Pintar Negara dengan 

menghasilkan satu dokumentari.   

 

KEPIMPINAN 

 

Menurut Weihrics, et al, (2008), kepimpinan ialah salah satu aspek yang paling penting dalam 

pengurusan.Ini kerana kepimpinan adalah faktor utama yang menyumbang kepada 

kesejahteraan suatu organisasi dan Negara. Negara-negara seperti Amerika Syarikat, Britain, 

Perancis dan india merupakan antara Negara yang paling terkenal di dunia pada sayap 

kepimpinan yang berkesan (Weihrich et al, 2008). Ini adalah kerana pemimpin dalam organisasi 

dan Negara memastikan perkara yang dirancang berlaku dengan berkesan.Kepimpinan juga 

ditakrif sebagai satu proses mempengaruhi kumpulan bagi mencapai suatu matlamat manakala 

pemimpin adalah seorang yang boleh mempengaruhi orang lain(Cole, 2006; Robbin dan 

Coulter, 2007; Weihrich et al, 2008). Menurut John R. Latham (2014) kepimpinan menjadi satu 

topik yang popular dalam kualiti professional, kepimpinan organisasi, penyelidik, perunding 

dan pelbagai jenis pengulas.  

 Marzano(2003) berkata kepimpinan boleh dianggap sebagai aspek yang paling penting 

dalam perubahan ke arah sekolah berkesan. Bagi pembaharuan yang berkesan dan  

perbandingan pencapaian antara sekolah, tahap guru dan tahap pelajar, kepimpinan amat 

memain peranan yang penting. Kezar dan Eckel (2008) mendapati teori kepimpinan 
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transformasi  dapat meningkatkan tahap motivasi dan moral. Kepimpinan transformasi akan 

bergerak lebih dari focus dalam suatu misi dan visi suatu organisasi. Pengaruh, motivasi 

inspirasi, pertimbangan orang lain dan merangsang intelek merupakan empat faktor kepimpinan 

transformasi.  

 

PENYATAAN MASALAH 

 

Menurut Karnest dan Bean (1990) kualiti kepimpinan sering dikaitakn dengan ciri-ciri peribadi 

pelajar pintar berbakat. Ciri-ciri kepimpinan ini bertindak sebagai pemangkin dalam menjana 

kualiti kepimpinan pelajar pintar berbakat termasuk keinginan untuk dicabar, berdaya saing 

dalam penyelesaian masalah , keupayaan untuk membuat keputusan bagi suatu yang kritikal 

serta kesediaan untuk membuat suatu perubahan baru dan keberanian untuk menyatakan 

pandangan secara lisan.Bagi memantapkan lagi ciri kepimpinan pelajar pintar berbakat, 

penerapan kepimpinan harus diterapkan melaui program akademik. 

 Chan (2003) mengatakan usaha untuk menilai keberkesanan program latihan pelajar 

pintar berbakat menjadi satu keperluan kerana pemimpin yang berpotensi untuk negara bagi 

masa depan ialah di kalangan pelajar ini.Peranan seorang pendidik, ibu bapa dan pihak –pihak 

yang berprihatin dan berminat untuk membina kualiti kepimpinan pelajar pintar cerdas dan 

berbakat amat penting bagi merealisasikan potensi kepimpinan dalam diri mereka (Philips 

2009). 

 

 OBJEKTIF KAJIAN 

 

Objektif kajian ini ialah untuk menerapkan dan menilai elemen kepimpinan pelajar dalam 

kursus Multimedia Kreatif bagi pelajar  pintar dan  berbakat sebelum dan selepas kursus. 

 

METODOLOGI KAJIAN 

 

Kajian ini ialah untuk menerap dan menilai aspek kepimpinan dalam projek penyelidikan 

pelajar kursus multimedia kreatif di Perkhemahan Cuti Sekolah Pusat Permata Pintar Negara. 

Bagi menilai aspek kepimpinan pelajar kursus tersebut, kaedah ujian eksperimental melalui 

ujian pra dan pasca ujian  tanpa kumpulan kawalan digunakan. Instrumen yang dibina adalah 

pengubahsuaian instrument dari youth leadership pre and post test. Instrumen ini adalah bagi 

menilai diri untuk melihat keupayaan kepimpinan. 

 Dalam proses perlaksanaan penilaian , pelajar kursus multimedia kreatif di beri ujian 

pra sebelum memulakan projek penyelidikan mereka. Selepas itu mereka akan terlibat dengan 

projek penyelidikan iaitu menyediakan dokumentari dalam kumpulan selama sepuluh hari. 

Semasa proses perlaksanaan projek penyelidikan ini, pelajar didedahkan dengan pengetahuan 

pengurusan  kumpulan.Di akhir projek penyelidikan ini, pelajar diberi pasca ujian.  

Skor ujian pra dan pasca ujian yang didapati dari pelajar dianalisis bagi melihat 

perbezaan skor keupayaan kepimpinan sebelum dan selepas projek penyelidikan. Untuk 

menganalisi data yang dikumpul dalam kajian ini, perisian SPSS Versi 22 digunakan. Bagi 

melihat perbezaan diantara ujian pra dan pasca ujian, purata perubahan, purata peratus 

perubahan serta ujian T digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi.   

 

 

DAPATAN DAN PERBINCANGAN KAJIAN 

 

Jadual 1 Statistik Sampel Berpasangan 
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Paired Samples Statistics 

 Mean              N Std. Deviation Std. Error Mean 

  ujian pra 35.2667 30 6.06251 1.10686 

pasca ujian 49.9333 30 3.71329 .67795 

 

 Analisis dalam jadual 1 menunjukkan terdapat perbezaan markah ujian pra dan pasca 

ujian yang dibuat oleh pelajar iaitu pada purata markah 35.267 kepada 49.933. Manakala N 

menunjukkan bilangan pelajar yang terlibat dalam kajian ini iaitu seramai 30 pelajar kursus 

multimedia kreatif. Ini menunjukan tahap keupayaan kepimpinan pelajar telah meningkat 

selepas pelajar melaksanakan projek penyelidikan 

 

Jadual 2 Ujian Sampel Berpasangan 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

 

 

Std. 

Deviation 

Std. Error  

Mean 

95% Confidence 

Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

 ujian pra – 

pasca ujian 

-

14.666

67 

4.63371 .84600 -16.39692 -12.93641 -

17.337 

29 .000 

  

Analisi dalam jadual 2 menunjukkan nilai t adalah sebesar -17.337 dengan  

Sig 0.000.  Maka dapat disimpulkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam 

perbezaan markah pra ujian dan pasca ujian. 

 

KESIMPULAN 

 

Kepimpinan amatlah penting untuk setiap individu dan kemahiran ini harus diperkukuhkan 

sejak dari alam persekolahan lagi.Apatah lagi bagi pelajar pintar yang yang bakal menjadi 

pemimpin pada masa akan datang. Dapatan dan analisis dari kajian ini jelas menunjukkan 

terdapat perbezaan markah ujian pra dan pasca ujian bagi menilai keupayaan kepimpinan pelajar 

kursus multimedia kreatif sebelum dan selepas kursus. Pendedahan pengetahuan pengurusan 

kumpulan dapat meningkatkan lagi keupayaan kepimpinan pelajar. Keupayaan kepimpinan ini 

diharap dapat melahirkan generasi yang mampu bersaing di abad ke-21 yang semakin mencabar 

ini. 
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CLASS) 
  

Rian Vebrianto  
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Abstract 
The issues of educational system and the lack of students’ skills have been a debated 

issue in several countries including Indonesia. Educational system is hoped to be able 

to educate students to have a lot of skills especially inventive-thinking skills of 

elementary school students. The aim of this study is to determine the inventive thinking 

in primary school students in a school in Pekanbaru at inspiration class. This research 

involves survey design. This research let us to collect data quickly for getting multiple 

issues and problems on various perspectives. The instruments used are questionnaire, 

interview and a module of inventive thinking skills development. The results show that 

elementary school students already have good skills in accordance with the level of 

class. The learning system at the elementary school is expected to pay attention to 

aspects of the development of these skills. 

Keywords:  Issues, inventive-thinking skills and inspiration class. 

Abstrak 

Isu sistem pendidikan dan masalah kurangnya keterampilan siswa telah menjadi isu 

panas di beberapa negara termasuk Indonesia. Sistem pendidikan diharapkan dapat 

menghasilkan beberapa siswa yang memiliki banyak keterampilan terutama 

keterampilan berpikir kreatif siswa khususnya sekolah dasar Tujuan dari kajian ini 

adalah untuk mengetahui pemikiran inventif pada siswa sekolah dasar yang terdapat 

disalah satu sekolah di pekanbaru pada program kelas inspirasi. Penelitian ini  

menggunakan rekabentuk kajian tinjauan (survey). Kajian ini membolehkan mengambil 

data dengan cepat untuk menyatakan berbagai isu dan masalah pada berbagai 

perspektif. Instrument yang digunakan adalah soalan angket dan wawancara serta 

soalan pengembangan keterampilan berfikir inventif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa siswa sekolah dasar sudah memiliki kemampuan yang baik sesuai dengan 

tingkat kelasnya. Diharapkan sistem pembelajaran pada sekolah dasar memperhatikan 

aspek perkembangan keterampilan ini. 

Kata kunci: isu, berfikir inventif, kelas inspirasi. 

Pendahuluan 

 

Kelas Inspirasi adalah gerakan para profesional turun ke Sekolah Dasar (SD) selama 

sehari, berbagi cerita dan pengalaman kerja juga motivasi meraih cita-cita. Cerita 

tersebut akan menjadi bibit untuk para siswa bermimpi dan merangsang tumbuhnya 

mailto:rhayent23ukm@gmail.com
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cita-cita tanpa batas pada diri mereka. Tujuan dari Kelas Inspirasi ini ada dua, yaitu 

menjadi wahana bagi sekolah dan siswa untuk belajar dari para profesional, serta agar 

para profesional, khususnya kelas menengah secara lebih luas, dapat belajar mengenai 

kenyataan dan fakta mengenai kondisi pendidikan kita. 

 

Diharapkan ke depan, terjalin relasi yang dapat terus menerus mereka pelihara baik 

untuk kepentingan jangka pendek membangun pendidikan di sekolah tersebut ataupun 

sekadar berjejaring dan berkomunikasi terus. Hal ini sebagai wujud jendela komunikasi 

antar profesional sebagai kelas menengah dan dunia pendidikan di SD sebagai salah 

satu area yang perlu diadvokasi dan dikembangkan terus-menerus. 

 

Kelas Inspirasi ini menjadi solusi bagi para profesional Indonesia yang ingin 

berkontribusi dengan mengajar di lingkungannya. Hal ini membuka pintu interaksi 

positif antara kaum profesional dengan dunia sekolah. Partisipasi para profesional 

tersebut untuk mengambil cuti sehari dan berbagi pengalamannya bersama anak-anak 

SD, merupakan partisipasi berbasiskan individu, bukan institusi. Ini menunjukkan 

bahwa kepedulian dan kesadaran pribadi terhadap pendidikan masih tinggi. Ke 

depannya, Kelas Inspirasi ini diharapkan mampu mendorong kalangan profesional 

untuk berperan aktif dalam pendidikan melalui kegiatan serupa. 

"Bagi Anda hanya satu hari cuti bekerja, namun bagi murid-murid itu bisa menjadi hari 

yang menginspirasi mereka seumur hidup. Berbagi cerita, pengetahuan, dan pengalaman 

untuk menjadi cita-cita dan mimpi mereka." (Baswedan, 2012). 

Dengan Semboyan” "Langkah menjadi panutan. Ujar menjadi pengetahuan.” 

Sejarah Kelas Inspirasi 

 

Berdasarkan websitenya indonesia mengajar diceritakan bahwa: Kelas inspirasi bermula 

dari teman-teman Indonesia Mengajar dan beberapa teman profesional yang ingin 

berkontribusi pada pendidikan Indonesia, lahirlah konsep Kelas Inspirasi. Kelas 

Inspirasi adalah kegiatan yang mewadahi profesional dari berbagai sektor untuk ikut 

serta berkontribusi pada misi perbaikan pendidikan di Indonesia. Melalui program ini, 

para profesional pengajar dari berbagai latar belakang diharuskan untuk cuti satu hari 

secara serentak untuk mengunjungi dan mengajar SD, yaitu pada Hari Inspirasi. 

 

Kegiatan Kelas Inspirasi yang pertama diadakan pada 25 April 2012. Para profesional 

diajak untuk menceritakan mengenai profesinya. Harapannya, para siswa akan memiliki 

lebih banyak pilihan cita-cita serta menjadi lebih termotivasi untuk memiliki mimpi 

yang besar. Bagi para profesional pengajar, Kelas Inspirasi dapat memberi pengalaman 

mengajar di depan kelas sebagai bentuk kontribusi nyata dan aktif terhadap perbaikan 

masa depan bangsa. Interaksi antara para profesional dengan siswa dan guru SD 

diharapkan dapat berkembang nantinya menjadi lebih banyak gagasan dan kegiatan 

yang melibatkan kontribusi kaum profesional. 

 

Kelas Inspirasi merupakan solusi bagi para profesional Indonesia yang ingin 

berkontribusi dengan mengajar di lingkungannya. Hal ini membuka pintu interaksi 
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positif antara kaum profesional dengan sekolah tempat dia berpartisipasi. Partisipasi 

para profesional tersebut untuk mengambil cuti sehari dan berbagi pengalamannya 

bersama anak-anak SD, merupakan partisipasi berbasiskan individu, bukan institusi. Ini 

menunjukkan bahwa kepedulian dan kesadaran pribadi terhadap pendidikan masih 

tinggi. 

 

Kelas Inspirasi mengundang para profesional yang sukses karena pendidikan untuk 

ambil bagian, berbagi cerita dan pengalaman kerja di Hari Inspirasi. 

 

Keterampilan Inventif 

 

Para Pakar setuju bahwa semakin diterimanya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, 

keterampilan kognitif yang diperlukan menjadi kritis. Hal ini terjadi akibat teknologi 

sehingga  menyebabkan segalanya lebih mudah untuk di selesaikan dan menempatkan 

tugas yang lebih berat dan tingkat yang lebih tinggi menjadi mudah untuk dipahami. 

Pemikiran inventif adalah kemampuan individu untuk menyelesaikan sesuatu masalah 

baru secara efektif dan kreatif serta mengurangi jumlah percobaan dan kehadiran 

kesalahan (Sokol et al. 2008). Menurut NCREL: enGauge 21st Century Skills (2003) 

sub komponen yang terkandung di bawah Pemikiran inventif adalah Adaptasi dan 

Manajemen; Mengarahkan diri sendiri; Ingin tahu; Kreatif dan Berani Hadapi Risiko; 

Pemikiran Tingkat Tinggi dan taakulan Bermakna. Sementara, dalam penelitian Ross 

(2006) menyatakan bahwa syarat dari pemikiran inventif adalah mekanisme 

menciptakan konsep dan ide yang baru.  

 

I. Adaptasi dan Manajemen 

Siswa pada masa kini hidup dalam multitasking. Mereka mendengarkan CD, MP3 di 

earphone sambil mengerjakan pekerjaan rumah dan berinteraksi dengan fasilitas chat di 

kumputer dan telepon genggam. Kompleksitas tersebut memerlukan individu untuk 

berpikir dan mengatur berbagai cara yang baru. Mengambil perkiraan kontinensi, 

mengantisipasi perubahan dan memahami interdependensi dalam berbagai sistem. 

Terhubung secara global telah menciptakan keperluan akan keterampilan yang baru 

yaitu adaptasi dan kemampuan untuk mengurus kesulitan. NCREL: enGauge 21st 

Century Skills (2003) menyatakan bahwa kemampuan seseorang dalam berpikir, 

berperilaku / bertindak dapat disesuaikan lebih baik terhadap lingkungan untuk masa 

sekarang maupun kedepan; dan kemampuan untuk mengatur input tugas dan tujuan 

yang berlipat dengan memahami batasan waktu, sistem, sumber pada waktu yang sama 

(misalnya: secara organisasi dan secara teknologi). Laporan yang sama juga 

menyarankan agar manajemen sumber seperti waktu, ruang dan bahan adalah penting 

sehingga segalanya berjalan lancar. 

 

Dalam NCREL: enGauge 21st Century Skills (2003) menyatakan bahwa siswa yang 

memiliki kemampuan untuk adaptasi dan manajemen yaitu: 

 

1. Ketika menghadapi perubahan 
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a.    Memiliki pikiran yang positif tentang perubahan dan menyadari hasil 

daripadanya, 

b. Dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan dengan cepat dan tenang tanpa 

mengidealisasi ide atau strategi sebelumnya. 

 

2. Ketika berhadapan dengan tujuan atau masalah yang kompleks 

a. Akan berpikir terhadap masalah dari berbagai perpektif untuk dapat mengetahui 

mereka bisa menyelesaikan masalah dari berbagai cara dan menghasilkan lebih 

dari satu solusi,\ 

b. engantisipasi kontinegensi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan 

bermodalkan kepercayaan diri, 

c. Menemukan dan memperbaiki masalah ketika terjadi: mebiarkan strategi yang 

terbukti tidak efektif, mengatur tujuan yang berlipat dan mengatur subtujuan 

dalam layanan yang lebih besar; tetapi fokus meskipun di bawah tekanan dan 

tetap melihat gambaran besar suatu masalah, 

d. Menggunakan strategi pengaturan diri untuk menyediakan waktu dan sumber, 

menjadi pribadi yang terorganisasi dan mencapai hasil 

e. Berusaha mencapai tujuan meskipun ada banyak rintangan, 

f. Mengetahui komponen yang sesuai dalam suatu sistem, 

g. Merefleksikan pembelajaran yang didapatkan dari pengalaman masa lalu dan 

menggunakan peristiwa ini untuk memperbaiki masa depan. 

 

II. Mengarahkan diri sendiri 

Dalam NCREL: enGauge 21st Century Skills (2003) menyatakan bahwa mengarahkan 

diri sendiri memiliki arti kemampuan untuk menetapkan tujuan yang terkait dengan 

pembelajaran, rencana untuk mencapai tujuan tersebut, mengatur waktu dan usaha 

secara mandiri dan secara otomatis mengukur kualitas pembelajaran serta produk yang 

dihasilkan dari pengalaman selama studi. Selanjutnya, Dalam NCREL: enGauge 21st 

Century Skills (2003) menyatakan bahwa siswa dikatakan memiliki kemampuan dalam 

mengarahkan diri sendiri, jika: 

 

1. Dalam fase perancanganan 

a. Menetapkan tujuan, 

b. Merancangankan strategi, 

c. Percaya terhadap kemampuan. 

 

2. Selama kegiatan pembelajaran 

a. Bekerja untuk meraih sebuah tujuan, 

b. Mengembangkan ketertarikan dalam pekerjaan mereka, 

c. Fokus dan mempertahankan keinginan, 

d. Secara konstan mengajari diri mereka sendiri, 

e. Memantau penampilan mereka sendiri, 

f. Mencari bantuan jika diperlukan. 

 

3. Setelah penyempurnaan dan perbaikan 
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a. Menilai pekerjaan, 

b. Memahami kerja keras dan ketekunan untuk melahirkan kesuksesan, 

c. Memiliki gambaran diri yang positif, 

d. Menggunakan apa yang telah mereka kaji untuk beradaptasi dalam situasi 

yang baru. 

 

Sebagai tambahan untuk berkontribusi terhadap kebutuhan pembelajaran sepanjangan 

hayat, teknologi juga dapat mendukung untuk pembelajaran untuk merealisasikan tujuan 

yang tidak realistis pada 10 tahun yang lalu. 

 

III. Ingin Tahu 

Sifat ingin tahu mendorong seseorang anak dan siswa mengadopsi konsep belajar 

sepanjang hayat. Ini karena sifat keingintahuan dapat mengisi ulang pembelajaran 

sepanjang hayat karena akan memberikan dampak terhadap nilai-nilai kualitas 

kehidupan dan inti kecerdasan sebuah negara. Menurut, NCREL: enGauge 21st Century 

Skills (2003) menyatakan bahwa arti ingin tahu yaitu sebuah keinginan untuk ingin 

diketahui apa yang menarik untuk diketahui yang berakhir untuk sebuah pertanyaan. 

 

Dalam NCREL: enGauge 21st Century Skills (2003) menyatakan bahwa siswa 

dikatakan memiliki ingin tahu jika: 

 

1. Menunjukkan karakteristik personal 

a. Merespon positif terhadap elemen-elemen yang ada di lingkungan dan suka 

mencari pengalaman yang baru, 

b. Lebih toleran atas ketidakjelasan dan tidak resah dalam situasi yang tidak menentu 

dari siswa-siswa yang tidak ingin tahu sama sekali, 

c. Menjelajahi elemen-elemen lingkungan dengan cara bergerak menuju pertanyaan 

dalam elemen-elemen tersebut, 

d. Gigih dan tekun dalam meneliti elemen-elemen baru untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang mereka. 

 

2. Mendekati sebuah pembelajaran dengan cara yang unik; 

a. Sering kali mempelajari sesuatu lebih dari yang diperkirakan, 

b. Lebih tertarik dalam melihat keragaman atau pola dalam melihat berbagai hipotesis, 

c. Tertarik kepada topik yang memberikan kesempatan untuk bertanya secara spontan, 

d. Berbuat secara aktif untuk belajar dan menjaga ide untuk berbagai acara yang ada 

pada masa kini, 

e. Menyakini sesuatu secara interensik dari ektrinsik dalam motivasi dalam belajar 

sesuatu hal. 

 

IV. Kreatif 

Meskipun seorang secara personal kreatif tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa 

orang tersebut akan tetap kreatif dalam sebuah kelompok. Kreatif dalam kelompok 

membutuhkan sebuah lingkungan pembelajaran yang memberikan kreatif yang 

berkolaborasi dan perkumpulan yang kokoh. Kreatif dalam organisasi membutuhkan 
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lingkungan pendidikan yang menyediakan siswa untuk menjadi kreatif antara orang-

orang yang ada dalam organisasi (Williams & Yang, 1999). 

 

Kreatif di sini di definisikan memiliki 2 level, yaitu: siginifikan berdasarkan budaya, 

dan apa yang ada secara pribadi atau signifikan secara organisasi semuanya memegang 

peran yang besar dalam mengambil risiko. Sebagai tambahan teknologi telah 

memudahkan seseorang dan komunitas yang ada dengan waktu yang ada untuk 

menyajikan kreativitas, menghasilkan tambahan yang luar biasa dan juga terjadi 

perluasan domain yang diiringi dengan terbitnya sebuah produk baru seperti 

bioteknologi. Akhir dari itu, administrasi federal pada saat ini secara agresif 

mengembangakn kewirausahaan, dan bisnis. Sementara, menurut NCREL: enGauge 

21st Century Skills (2003) menyatakan bahwa arti sebuah perilaku untuk memberikan 

sesuatu kepada apa yang ada namun dalam bentuk baru. 

Dalam, NCREL: enGauge 21st Century Skills (2003) menyatakan bahwa siswa 

dikatakan memiliki kreatif jika: 

 

1. Menunjukkan inovasi dan risiko yang harus diambil 

a. Menghasilkan ide dan frasa dan barang secara alami dan unik, 

b. Menunjukkan keterampilan dalam satu domain, 

c. Berani mengambil risiko dan tidak takut dalam melakukan kesalahan. 

 

2. Secara interinsik termotivasi 

a. Memperkenalkan keingintahuan, favorit, pola pikir dan ketertarikan, 

b. Fleksibel dan mudah beradaptasi, 

c. Menjadi termotivasi untuk mengambil pembelajaran yang menarik untuk alasan-

alasan yang ada secara interinsik, 

d. Toleran terhadap keragu-raguan secara baik, dan merespon secara spontan dan 

secarabijaksana. 

 

3. Memperkenalkan kepribadian kompleks 

a. Energik (Bertenaga), tetapi bisa dengan tenang menempatkan ide, 

b. Pemikir yang divergen, tetapi dapat berpikir secara konvergen pada waktu 

tertentu, 

c. Suka bermain, tetapi disiplin dan tekun, 

d. Imajinatif, tetapi juga melihat kenyataan yang ada, 

e. Terbuka, tetapi dapat menjadi pribadi yang tertutup, 

f. Meninjau sesuatu dengan komitmen, tetapi analitis dan sesuai dengan tujuan, 

g. Agresif dan terkendali tetapi sensitif, 

h. Bebas tetapi juga menganut ajaran tradisional. 

 

V. Berani Mengambil risiko 

Sesuatu yang sangat alami dari sebuah pembelajaran adalah, ia membutuhkan sebuah 

risiko untuk diambil. Seorang anak kecil mungkin tidak akan pernah belajar berjalan, 

berbicara dengan sesama lain tanpa mengambil sebuah risiko, mengalami keberhasilan 

dan kegagalan, lalu mengawasi dan menyesuaikan teknologi. 
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Definisi dari berani mengambil risiko menurut NCREL: enGauge 21st Century Skills 

(2003) adalah tidak takut untuk berbuat salah, melihat posisi yang kurang populer atau 

kurang konvensional, menghadapi sebuah masalah yang memotivasi tanpa sebuah solusi 

yang ada sebelumnya. Seperti: pertumbuhan dan perkembangan seseorang atau 

integritas yang dicapai seseorang. 

 

Kuantum ada dalam pembelajaran, solusi masalah, penerbitan sebuah produk baru dan 

penjelajahan fenomena yang baru yang menimbulkan risiko yang akan timbul. 

Menerima risiko di lingkungan pembelajaran yang membutuhkan sebuah kemauan 

untuk berpikir lebih dalam tentang sebuah masalah atau kursus. Membagi pemikiran 

dengan yang lain untuk diperdengarkan berdasarkan sudut pandangnya, mendengarkan 

kritik dan kemudian membangun pengalaman dari solusi yang diberikan. 

 

Terlampau sering siswa memfokuskan pada jawaban yang benar, padahal, tentu siswa 

diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang suatu pendekatan dan solusi yang 

potensial dalam memecahkan masalah. (Vebrianto & Osman 2014) 

 

Agar mengambil risiko dapat mengerahkan siswa dalam pertumbuhan dan 

perkembangan intelektual, maka siswa harus berada di lingkungan yang mereka anggap 

aman yaitu tempat di mana mereka saling bertukar ide, pencerminan diri dan berbagi 

sudut pandang yang berbeda-beda dan memungkinkan menyampaikan hal-hal yang 

baru. Penelitian menyatakan bahwa, siswa belajar secara lebih intelektual jika siswa 

terlibat pada pekerjaannya yang menstimulasi kegiatan intelektual yang bermakna dan 

dengan pengetahuan yang terbina (Newmann, 1996). Di mana penelitian ini berlaku 

untuk semua siswa tidak tergantung kepada status sosial ekonomi atau prestasi 

akademik sebelummnya. 

 

Dalam, NCREL: enGauge 21st Century Skills (2003) menyatakan bahwa siswa 

dikatakan memiliki keberanian mengambil risiko jika: 

a. Mau menerima tugas dan tantangan meskipun pada waktu itu sebuah keberhasilan 

belum pasti, 

b. Memilih pekerjaan yang berisiko yang wajar dan mencengah dari risiko yang 

berlebihan, 

c. Membagi dan memilih ide yang mereka percaya meskipun ide itu tidaklah 

konvensional, 

d. Ingin mempertahankan pekerjaan mereka atau berpikir untuk sebuah peningkatan 

yang kritis dan siap berpikir untuk berubah menjadi jaya, 

f. Ingin melakukan sesuatu yang kurang tepat pada awalnya dan juga ingin menerima 

tugas yang memiliki kesalahan pada hasilnya. 

 

VI. Pemikiran Tingkat Tinggi dan taakulan Bermakna 

 

Pemikiran dapat dibagi menjadi pemikiran tingkat rendah dan tinggi. Keterampilan 

Abad ke-21 menekankan dominasi Pemikiran Tingkat Tinggi seperti yang dijelaskan 
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NCREL: enGauge 21st Century Skills (2002) yaitu proses analisis secara kognitif, 

perbandingan, interprestasi dan kesimpulan, penilaian dan sintesis yang dapat 

digunakan melalui domain pendidikan atau domain konteks penyelesaian masalah. 

Sementara, taakulan Berarti pula merupakan kapasitas untuk berpikir secara logis dalam 

upaya untuk mendapatkan kesimpulan. Menurut NCREL: enGauge 21st Century Skills 

(2002) proses taakulan berarti membutuhkan pelajar agar mampu untuk menemukan, 

menyusun, mengevaluasi informasi, memeriksa sumber, mengontrol keseimbangan, 

mengkonfirmasi sumber informasi dan menyelesaikan konflik. Langkah pertama 

taakulan berarti dimulai dengan memberikan definisi dan penjelasan terhadap masalah. 

Kemudian proses pembelajaran diperkuat dan masalah diselesaikan. 

 

Dalam, NCREL: enGauge 21st Century Skills (2003) menyatakan bahwa siswa 

dikatakan memiliki pemikiran lantai tinggi dan taakulan berarti jika: 

a. Dapat berinteraksi dengan elemen-elemen yang ada, menggunakan alat-alat 

elektronik untuk memudahkan analisis, 

b. Menerima nilai-nilai relatif yang berhubungan dengan elemen-elemen dasar dalam 

masalah tersebut. Disamping itu menggunakan nilai-nilai tersebut untuk 

mengurutkan nilai-nilai yang ada dalam cara yang berarti: mengukur persamaan 

dan perbedaan dalam masalah beserta dengan elemen-elemennya, 

c. Membangun hubungan dari elemen elemen dasar dari sebuah masalah yang 

memberikan sudut pandang darinya: mendapatkan implikasi dari fakta dan data, 

d. Membuat dan mengaplikasikan kriteria untuk mengumpulkan, batas, berbasis nilai, 

data dan solusi masalah yang produktif, 

e. Membangun solusi yang baru terhadap kombinasi dari seluruh informasi yang ada 

 

Pemikiran tingkat tinggi dalam konteks kecepatan, sekelompok berbasis pengetahuan 

memerlukan pemikiran divergen dan konvergen. Pemikiran divergen menggunakan 

pemikiran kreatif untuk menggunakan bagaimana memberikan skenario yang 

bermacam-macam dan ide-ide yang dapat diatur menjadi sebuah hipotesis. Pemikiran 

konvergen memberikan pelajaran untuk memberikan alasan dan pengaruh umum untuk 

menganalisis suatu kemungkinan hipotesis yang memiliki kemungkinan kriteria 

terhadap hasil yang diinginkan. 

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini  menggunakan rekabentuk kajian tinjauan (survey). Kajian ini 

membolehkan mengambil data dengan cepat untuk menyatakan berbagai isu dan 

masalah pada berbagai perspektif. Instrument yang digunakan adalah soalan angket dan 

wawancara serta soalan pengembangan keterampilan berfikir inventif (Chua 2006). 

Kajian ini membolehkan untuk melihat fenomena sosial yang dikaji secara terus dan 

terperinci dengan mengumpulkan informasi secara sistematik. Dalam penelitian ini, 

instrumen kajian dijelaskan sebagai berikut. 

 

a. Angket 
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Dalam penelitian ini, peneliti membina sepuluh item pertanyaan dengan jawaban ya 

atau tidak. Hal ini sangat sesuai dengan tingkat kognitif pelajar sekolah dasar dan untuk 

mendapatkan jawaban secara singkat, cepat dan padat terhadap informasi yang ingin 

diketahi.  

 

b. Soalan dan modul Keterampilan Inventif 

 

Dalam penelitian ini, peneliti telah berhasil mengembangkan modul Pemikiran Inventif. 

Dalam proses pengembangan modul tersebut diadaptasi dari modifikasi model Hanafin 

dan Peck (1988) dengan mempertimbangkan terkait dengan strategi dan kurikulum, 

teori-teori pedagogi, perangkat pembelajaran dan jaringan pendidikan serta unsur-unsur 

dasar dalam pengembangan modul guna memenuhi tujuan dan tujuan pembangunannya. 

Modul ini dikembangkan dengan mengambil asas kajian yang telah dijalankan oleh 

Lilia et al. 2008 dalam “The Entreprereneurial Science Thinking (EnSciT). 

 

c. Wawancara 

Kaedah wawancara (temu bual) banyak dilakukan oleh penyelidik – penyelidik 

terdahulu sebagai instrumen untuk mengumpulkan data secara terperinci tentang topik 

atau subjek yang dikaji (Wilkinson & Birmingham 2003). Instrumen seperti ini kerap 

digunakan karena maklumat yang akan diperoleh tidak berbentuk objektif karena boleh 

diterjemahkan menurut bagaimana dan dari sudut mana sesorang itu melihatnya. Temu 

bual diperlukan bagi membina pemahaman dan memberikan gambaran yang jelas 

terhadap isu yang dikaji dimana responden memiliki pengalaman dan kepakaran 

terhadap isu yang hendak diteliti.  

 

Lebih lanjut Yates (2004) menyatakan bahwa banyak perkara yang tidak dapat dinilai 

oleh diri sendiri dan orang lain memungkinkan untuk dapat menilainya dan kaedah temu 

bual ini memberikan maklumat yang banyak berkaitan dengan realiti sebenar yang 

sedang diterokai. Dalam kajian ini terdapat 3 orang Sukarelawan kelas inspirasi sebagai 

responden penelitian. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

 

Kelas inspirasi mendapat perhatian dan antusiasme yang besar dari pihak guru dan 

pelajar. Acara yang diadakan sangat meriah dan dapat membangun semangat dan 

motivasi siswa untuk memperjuangkan cita-citanya. Data tanggapan siswa berkaitan 

soalan angket tentang kegiatan Kelas inspirasi dapat dilihat seperti pada Tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1.  Item Angket tentang Kelas Inspirasi 
NO SOAL PERNYATAAN JAWAPAN 

YA TIDAK 

1 Saya suka kegiatan kelas inspirasi di sekolah 50(86,2%) 8(13,8%) 

2 Saya terinspirasi dengan kegiatan kelas inspirasi 51(87,9%) 7(12.1%) 

3 Saya merasa kelas inspirasi bermanfaat bagi saya 58(100%) 0(0%) 

4 Saya sangat berminat mengikuti kelas inspirasi 48(82,8%) 10(17,2%) 

5 Saya bergembira dengan kegiatan kelas inspirasi 56(96,6%) 2(3,4%) 
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6 Saya semakin yakin dengan cita-cita saya 49(84,5%) 9(15,5%) 

7 Saya akan lebih semangat belajar setelah mengikuti kelas inspirasi 47(81,0%) 11(19.0%) 

8 Saya akan berusaha keras untuk mencapai impian saya 58(100%) 0(0%) 

9 Kakak di kelas inspirasi meningkatkan cita-cita saya 58 (100%) 0(0%) 

10 Kelas inspirasi perlu untuk di kembangkan/dilanjutkan 58 (100%) 0(0%) 

 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa item  saya suka kegiatan kelas inspirasi di 

sekolah  seramai 50 orang (86,2%) siswa menyatakan setuju (ya) dan seramai delapan 

orang (13,8%) siswa menyatakan Tidak. Bagi item saya terinspirasi dengan kegiatan 

kelas inspirasi seramai 51 orang (87,9%) siswa menyatakan setuju (ya) dan seramai 

tujuh orang (12,1%) siswa menyatakan Tidak. Lalu item saya merasa kelas inspirasi 

bermanfaat bagi saya seramai 58 orang (100%) siswa menyatakan setuju (ya). 

Kemudian untuk item saya sangat berminat mengikuti kelas inspirasi seramai 48 orang 

(82,8%) siswa menyatakan setuju (ya) dan seramai sepuluh orang (17,2%) siswa 

menyatakan Tidak. Untuk item saya bergembira dengan kegiatan kelas inspirasi seramai 

56 orang (96,6%) siswa menyatakan setuju (ya) dan seramai dua orang (3,4%) siswa 

menyatakan Tidak. 

 

Selanjutnya, untuk item  saya semakin yakin dengan cita-cita saya seramai 49 orang 

(84,5%) siswa menyatakan setuju (ya) dan seramai sembilan orang (15,5%) siswa 

menyatakan Tidak. Bagi item saya akan lebih semangat belajar setelah mengikuti kelas 

inspirasi seramai 47 orang (81,0%) siswa menyatakan setuju (ya) dan seramai 11 orang 

(19,0%) siswa menyatakan Tidak. Lalu item saya akan berusaha keras untuk mencapai 

impian saya, item kakak di kelas inspirasi meningkatkan cita-cita saya dan item kelas 

inspirasi perlu untuk di kembangkan/dilanjutkan item  seramai 58 orang (100%) siswa 

menyatakan setuju (ya).  

 

Daripada huraian Tabel 1 diatas diketahui bahwa hampir semua item berkaitan kelas 

inspirasi disetujui atau dianggap mampu untuk menjadikan motivasi dan bermakna bagi 

siswa dalam memupuk dan membina serta memperjuangkan cita-cita mereka dengan 

nilai persentase paling rendah yaitu pada item saya akan lebih semangat belajar setelah 

mengikuti kelas inspirasi (81,0%) dengan katagori tinggi. 

 

Dengan menggunakan modul tentang perlindungan hewan dan diaplikasikan dengan 

keterampilan berfikir inventif maka dapat dihasilkan ide-ide yang baru dan cemerlang 

(Buang et al. 2009). Modul ini dibina khas untuk meningkatkan dan mengembangkan 

keterampilan pelajar dalam membina ide-ide dan berfikir kreatif dan pemikiran tingkat 

tinggi dan taakulan bermakna. Dari hasil ide-ide dan pengembangan keterampilan 

inventif siswa sekolah dasar dapat dilihat dari gambar hasil pemikiran siswa tersebut 

sebagai berikut. 
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Gambar 1. Hasil Pemikiran Inventif Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Pemikiran Inventif Siswa Kombinasi Alat Transportasi 

 

 Dari Gambar 1 dan 2 dpat diketahui bahwa pelajar sejak dini khasnya pada level 

sekolah dasar telah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan membina dan 

mengembangkan ide-ide mereka dalam bentuk khayalan, pemikiran kedalam bentuk 
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nyata (gambar). Dari huraian penjelasan Tabel dan Gambar diketahui bahwa terjadi 

pengembangan dan pembinaan serta motivasi dan semngat pada diri siswa dalam 

mencapai cita-0cita dengan melakukan pengembangan pada keterampilan pemikiran 

inventifnya. 

Selain data kuantitatif, data kualitatif dijadikan data pendukung untuk membantu 

menjelaskan dan mengintepretasi temuan penelitian utama kuantitatif. Adapun dapat 

penelitian kualitatif dapat diuraikan sebagai berikut. Hasil dari wawancara bersama 

dengan perta penelitian menunjukkan bahwa Relawan inspirasi (kakak Inspirasi) 

memberikan harapan yang positif dengan adanya program kelas inspirasi ini, seperti 

yang ditampilkan pada temuan wawancara berikut. 

 
“....Dengan adanya kelas inspirasi ini diharapkan pendidikan di Indonesia semakin maju, 

kuat yang menginspirasi bagi bangsa indonesia dan menjadi topang pengembangan 

untuk memajukan bangsa kedepannya....”. (Relawan kelas inspirasi A (General Manager 

MP) 

 

“....Kita berharap pemerintah dan khususnya program ini memberikan kesempatan bagi 

penerus bangsa untuk terus berkembang sesuai dengan keinginan mereka dalam 

mencapai cita-citanya masing-masing...”. (Relawan kelas inspirasi B/enginer Chevron) 

 

“....Agar kedepannya semakin banyak relawan inspirasi sebagai inspiratortidak hanya 

pada sekolah dasar saja tetapi disekolah menengah sehingga anak-anak memiliki 

motivasi dan kejelasan terhadap bakat dan cita-cita yang harus dicapai ....”. (Relawan 

kelas inspirasi C (Marketing dan presenter RTV) 

 

Dengan berbagai aktivitas yang disajikan dalam kelas inspirasi akan mengembangkan 

berbagai keterampilan siswa dalam menghadai kehidupan dimasa depan (Vebrianto & 

Kamisah 2011). Untuk lebih jelasnya beberapa kegiatan berkaitan dengan kelas 

inspirasi dapat dilihat sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Aktivitas dalam Kegiatan Kelas Inspirasi 

Kesimpulan 
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Kelas inspirasi merupakan program yang sangat positif bagi siswa dalam 

mengembangkan bakatanya   dalam hal keterampilan berfikir inventif, berbagai 

aktivitas yang disajikan dalam kelas inspirasi akan mengembangkan berbagai 

keterampilan  dalam menghadai kehidupan . Selain itu kegiatan kelas inspirasi dapat 

memotivasi dan memberikan gambaran  terhadap berbagai profesi yang diharapkan 

akan meningkatkan semangat dan minat siswa dalam mencapai cita-citanya sejak dini. 

Nilai juang yang tinggi akan membawa kedalam suatu hasil yang memuaskan dengan 

sebuah tujuan yang jelas maka jalan akan terbuka lebar dalam mengapai harapan 

tersebut. Diharapkan dalam kegiatan yang mirip seperti ini agar terus dilesatarikan demi 

membangun dan mamajukan peradapan pendidikan di Indonesia. Perkembangan sains 

dan teknologi yang  menuntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Salah 

satunya ialah dengan mempersiapkan generasi penerus dari usia dini. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan sikap ilmiah mahasiswa 

dalam mata kuliah kimia analitik II dengan menggunakan media microsoft office 

powerpoint melalui model pembelajaran POE (Predict, Observe, Explanation) di 

program studi kimia FKIP Universitas Riau tahun ajaran 2013/2014 dari kelompok 

mahasiswa yang berjumlah 45 orang. Desain penelitian menggunakan sistem 

kolaborasi antara tim pengajar kimia analitik II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terjadinya peningkatan kemampuan dan sikap ilmiah mahasiswa. 34 orang mahasiswa 

dari 45 orang mahasiswa telah tuntas secara individu dengan kualifikasi baik, 

ketercapaian ketuntasan belajar klasikal sebesar 75,76%. Persentase ketercapaian 

aspek sikap ilmiah dan aspek afektif telah mencapai target yaitu 79,26% untuk aspek 

sikap ilmiah sedangkan persentase ketercapaian aspek afektif adalah 76,67% . 

 

 Kata kunci; media microsoft office powerpoint , model POE, kemampuan dan sikap 

ilmiah, kimia analitik II 

 

Abstract 

This research aims to improve the student’s capability and scientific attitude in 

Analytical Chemistry II subject by using Microsoft Office Power Point through POE 

(Predict, Observe, and Explanation) learning model at Chemistry department, Faculty 

of Education, University of Riau, year 2013/2014 to a group of students (45 people). 

The research design uses collaboration system among analytical chemistry II teaching 

team. The research result shows that there is the improvement in the student’s 

capability and scientific attitude. 34 of 45 students have been done with good 

qualification, the percentage of classical learning completeness achievement is 75,76%. 

The persentage of scientific attitude and affective aspect achievment have reached the 

target, for scientific attitude aspect it is 79,26% while for affective aspect it is 76,67%. 

 

Key word; microsoft office powerpoint media, POE model, capability and scientific 

atttitude, analytical chemistry 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan wadah untuk berlatih, berkreasi, mewujudkan cita-cita manusia 

yang berkualitas disamping itu juga melatih ketrampilan di dalam bidang tertentu. 

Perubahan kualitas pembelajaran merupakan salah satu dasar peningkatan pendidikan 

keseluruhan. Pendidikan di sekolah tidak bisa lepas dari kegiatan belajar mengajar, yang 

meliputi seluruh aktivitas yang menyangkut pemberian materi pelajaran agar siswa 

memperoleh kecakapan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Tercapainya 

tujuan pembelajaran menjadi cerminan prestasi belajar siswa setelah mengikuti proses 

belajar mengajar (Annisa, 2013) 

 Dunia pendidikan terus bergerak secara dinamis, khususnya untuk menciptakan 

media, metode dan materi pendidikan yang semakin interaktif dan konprehensif. 

Penerapan metode dan media bertujuan agar peserta didik dapat lebih mudah dan 

sederhana untuk mencerna secara logis materi pelajaran ( Sutedjo, 2002). 

 Selain metode yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran, media juga 

merupakan komponen penting agar tercapai tujuan pembelajaran. Media yang tepat dan 

menarik perhatian tentunya akan lebih meningkatkan motivasi peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran, begitu juga halnya dengan pembelajaran kimia 

(Arsyad, 2002). 

 Ilmu kimia merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam (sains) dan 

salah satu ilmu dasar yang memegang peranan penting baik dalam kehidupan sehari-

hari maupun dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari 

pentingnya peranan kimia dibutuhkan pemahaman cukup tinggi dalam memahami 

konsep yang terdapat dalam pelajaran kimia. 

 Mata kuliah kimia Analitik II adalah salah satu mata kuliah yang terdapat di 

Program Studi FKIP Universitas Riau yang diberikan pada semester IV. Mata kuliah 

kimia Analitik II berisi materi-materi tentang berbagai metode dasar pemisahan yang 

banyak berguna dalam berbagai ilmu kimia. Pokok bahasan dalam kimia Analitik II 

adalah Destilasi ( destilasi normal, destilasi terfraksi, destilasi vakum. Destilasi uap), 

Macam-macam teknik kromatografi, Elektroanalisis ( elektrogravimetri, polarografi, 

elektroforesis0. Hasil data dari tahun sebelumnya pada tahun ajaran 2012/2013 

menunjukkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah kimia analitik II masih 

tergolong rendah, karena berdasarkan data pada tahun ajaran 2012/2013 masih berada 

dibawah criteria ketuntasan minimum. Hal ini disebabkan karena minat mahasiswa 

untuk belajar kimia analitik masih rendah dan kurangnya penguasaan materi kimia 

mahasiswa karena sukarnya mendapatkan literature buku-buku untuk materi kuliah 

kimia analitik II yang berbahasa Indonesia, keterbatasan sarana dan prasarana berupa 

instrument (peralatan) kimia yang menunjang materi kimia analitik II. Seyogyanya 

setiap materi sebaiknya dijelaskan dengan instrument kimia yang mendukung setiap 

pokok bahasan. Oleh karena itu diperlukan metoda belajar dan media belajar yang tepat 

untuk mensiasati keterbatasan yang ada serta untuk meningkatkan keaktifan dan 

pemahaman mahasiswa dalam belajar kimia analitik II. 

 Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah adalah dengan menggunakan 

media. Saat ini sudah banyak media berupa program elektronik (animasi) yang biasa 
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ditemukan, sehingga proses analisis kimia dapat ditampilkan dalam bentuk animasi, 

sehingga membantu mahasiswa untuk memahami materi pelajaran ( Iswanto, 2007). 

 Microsoft office powerpoint merupakan salah satu media dapat digunakan pada 

mata kuliah kimia analitik II yang merupakan program aplikasi presentasi yang 

menyajikan teks, gambar, suara dan videa secara jelas kepada peserta didik sehingga 

materi dapat diilustrasikan lebih menarik dengan berbagai animasi yang dapat 

memotovasi mahasiswa untuk memahami materi yang diajarkan (MP Restami dkk, 

2013) 

 Penggunaan media pembelajaran microsoft office powerpoint dapat 

dikombinasikan dengan model pembelajaran yang sesuai dan tepat, salah satunya yaitu 

model POE ( Predict, Observe, Explanation). Dengan model pembelajaran POE 

mahasiswa diarahkan dan diajak menemukan sendiri konsep pengetahuan dari 

pengamatan jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan materi kimia analtik II. 

Model POE dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Melalui 

POE dapat menumbuhkan sikap ilmiah mahasiswa meliputi jujur, disiplin, bertanggung 

jawab, mempresentasikan, ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi, kerjasama, bertanya 

serta menjawab pertanyaan. Media microsoft office powerpoint dapat digunakan pada 

saat dosen menyajikan materi dan pada saat mahasiswa mempresentasikan pengamatan 

berupa tatacara instrument kimia untuk analisis sampel dari jurnal penelitian yang telah 

ditugaskan dosen. Melalui POE ini juga dapat menumbuhkan sifat lebih kritis dari 

mahasiswa dan menjadi ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi sehingga dapat 

membektikan sendiri keadaan yang sebenarnya.  

 Penerapan model POE pada mata kuliah kimia Analitik II juga memilki 

kelebihan diantaranya meskipun kampus kita memilki keterbatasan dalam hal 

instrument kimia dan buku-buku seperti yang dituntut oleh pokok bahasan. Penerapan 

model POE dengan menggunakan media microsoft office powerpoint dapat menjadikan 

perkuliahan kimia analitik II berupa metode-metode pemisahan kimia disajikan lebih 

kongret dan membuat perkuliahan lebih menarik. 

 Berdasarkan uraian latar belakang maka tujuan dari penelitian adalah untuk 

meningkatkan kemampuan dan sikap ilmiah mahasiswa dalam mata kuliah analitik II 

menggunakan media microsoft office powerpoint melalui model pembelajarn POE. 

Mahasiswa terlibat aktif baik secara fisik dan mental dalam belajar yang menekankan 

pada ketrampilan yang dimiliki mahasiswa untuk menemukan konsep dari materi 

diajarkan yang berdampak pada daya ingat lebih lama dan pemahaman terhadap 

konsep-konsep tentang mata kuliah kimia analitik II lebih kuat. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Tempat dan waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Ilmu Kimia FKIP Universitas Riau, 

Pekanbaru, pada semester genap 2013/2014. 

2. Desain Penelitian. 
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Penelitian ini merupakan depelopment research menggunakan system kolaborasi 

antara tim pengajar kimia analitik II di Program Studi Ilmu Kimia FKIP 

Universitas Riau. 

 

3. Populasi dan Sampel 

Seluruh mahasiswa semester genap 2013/2014 yang mengambil mata kuliah 

kimia Analitik II di program studi ilmu kimia FKIP Universitas Riau berjumlah 

45 orang mahasiswa. 

 

4. Parameter Penelitian. Yang diamati pada penelitian terdiri dari : 

a. Hasil belajar mahasiswa yang berupa kertuntasan belajar. 

5. Sikap ilmiah mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan 

lembar observasi. 

6. Tahap Pelaksanaan 

a. Dosen menginformasikan garis besar tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

dan langkah pembelajaran POE. 

b. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membaca dan 

memahami jurnal penelitian serta berdiskusi dengan kelompoknya dalam 

hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memperioritaskan hipotesis 

yang menjadi fokus perkuliahan (predict). 

c. Dosen menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasi materi 

perkuliahan yang telah ditugaskan dosen untuk masing-masing kelompok 

dengan menggunakan media microsoft office powerpoint. Kelompok lain 

mengamati dan menanggapi . Dosen membimbing untuk mendapatkan 

informasi (Observe). 

d. Mahasiswa menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan menganalisis 

materi perkuliahan yang diperoleh kemudian dosen membimbing dan 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan 

menyampaikan hasil perkuliahan di depan kelas (Explanation) 

e. Dosen membimbing mahasiswa dalam membuat kesimpulan. 

f.  

7. Analisis Data. 

Dilakukan dalam 3 tahap, yaitu; pengambilan data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan melalui observasi dan wawancara. Mengukur penguasaan terhadap materi 

pelajaran kimia mengacu kepada ketuntasan belajar secara individu dan ketuntasan 

belajar secara klasikal. Untuk Mengetahui tuntas atau tidaknya belajar menggunakan 

rumus sebagai brikut : 

KI =SS X 100% 

  SM 

Dimana KI= Persentase ketuntasan belajar secara individu 

  SS = Skor yang diperoleh mahasiswa 
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 SM= Skor maksimal  

 Ketuntasan belajar secara klasikal dapat diketahui dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

 KK =  JL X 100% 

 JS 

Dimana KK= persentase ketuntasan belajar secara klasikal 

 JI = Jumlah Mahasiswa yang tuntas secara individu 

  JS = Jumlah Mahasiswa  

Dengan kategori ketuntasan adalah sebagai berikut : 

  Interval%     Kategori 

   85% - 100%    Baik Sekali 

  75% -  84%     Baik 

  65% -  74%    Cukup 

 

 Dalam penelitian ini ketuntasan belajar mahasiswa secara individual ditetapkan 

nilai 75, sedangkan ketuntasan belajar mahasiswa secara klasikal adalah 85. Mahasiswa 

dikatakan tuntas materi minimal 75% dan ketuntasan klasikal apabila 85% Mahasiswa 

mencapai ketuntasan individu ini berdasarkan ketentuan penilaian acuan patokan. 

Sikap ilmiah pembelajaran Mahasiswa dianalisis berdasarkan data hasil 

observasi, observasi dilakukan dengan melihat aktivitas setiap siswa pada setiap 

pertemuan. Untuk menghitung persentase aktivitas dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

P= F X 100% 

  N 

Keterangan: P= Persentase aktivitas 

   F= frekuensi aktivitas 

   N= Banyaknya individu 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Secara umum, hasil penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa terdapat peningkatan 

pemahaman pada materi perkuliahan kimia analitik II yang dibelajarkan dengan 

menggunakan media microsoft office powerpoint melalui model pembelajaran Predict-

Observe-Explain (POE). Hal ini terlihat dari nilai hasil belajar seperti terlihat pada 

Tabel 1. 

Berdasarkan hasil yang disajikan Tabel 1 terlihat bahwa dari 45 orang 

mahasiswa tidak ada lagi yang mendapat kan nilai D dan E seperti tahun ajaran 

sebelumnya . nilai C
+
 1 orang dan nilai C juga 1 orang. Ada 34 orang mahasiswa yang 

tuntas secara individu. Nilai B+ sebanyak 6 orang , nilai A- sebanyak 18 orang dan nilai 

A sebanyak 7 orang. Nilai B dengan perolehan nilai 75 ada 3 orang dari 7 orang yang 

mendapatkan nilai B. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut A>85; A- = 81-85 B+ = 

76-80 B = 71-75 B
-
 = 66-70; C

+
= 61-65 C= 51-6 D = 45-50 dan E<45. 

Tabel 1: Nilai Hasil Belajar Mahasiswa Kimia Analitik II Tahun Ajaran 2013/2014 

No   Nilai    Jumlah Mahasiswa (orang) 

1   A    7 

2  A
-
   18 

3  B
+
   6 

4  B   7 

5  B
-
   5 

5  C
+
   1 

6  C   1 

  

Dalam penelitian ini ketuntasan belajar mahasiswa secara individual ditetapkan 

nilai 75. Ketuntasan belajar mahasiswa secara klasikal untuk mata kuliah kimia Analitik 

II pada penelitian ini adalah 75,56%. Siswa berada pada kualifikasi baik. Namun 

ketuntasan secara klasikal belum mencapai target. Karena berdasarkan ketentuan 

penilaian acuan patokan, ketuntasan klasikal tercapai apabila 85% mahasiswa mencapai 

ketuntasan individu. 

Berdasarkan hasil analisis dari lembar observasi dan wawancara diperoleh 

diskripsi data penilaian aspek sikap ilmiah dan afektif seperti terlihat pada Tabel 2 . 

Berdasarkan hasil yang disajikan pada Tabel 2, diketahui bahwa dari ketiga 

sikap ilmiah yang telah diteliti maka pada sikap ilmiah untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan targetnya belum tercapai sedangkan untuk sikap ilmiah mengamati dan 

menjelaskan targetnya telah tercapai. Selanjutnya untuk aspek afektif diketahui bahwa 

dari keempat aspek afektif yang diteliti untuk tanggung jawab targetnya belum tercapai. 

Sedangkan untul aspek jujur, disiplin dan kerjasama targetnya telah tercapai. 
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Tabel 2: Diskripsi Penilaian Aspek Sikap Ilmiah dan Afektif Mahasiswa Kimia Analitik 

II Tahun Ajaran 2013/2014  

ASPEK    Target (%)  Ketercapaian (%)  Kriteria 

 

Sikap Ilmiah 

a. Mengamati  60   88,89   tercapai 

b. Bertanya/ 

Menjawab pertanyaan 60   48,89    belum tercapai 

c. Mempresentasikan / 

Menjelaskan  60   100   tercapai 

Afektif 

a. Jujur   60  86,67   tercapai 

b. Disiplin    60  86,67   tercapai 

c. Tanggung jawab   60  33,33    belum tercapai 

d. Kerjasama  60  100   tercapai           
 

Pada akhir analisis diperoleh hasil ketercapaian pembelajaran mahasiswa pada 

mata kuliah kimia analitik II tahun ajaran 2013/2014 untuk aspek hasil belajar, sikap 

ilmiah mahasiswa dan afektif mahasiswa seperti terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 ; Ketercapaian Pembelajaran Mahasiswa Kimia Analitik II Tahun Ajaran 

2013/2014  

Aspek Target (% )   Ketercapaian (%)   Kriteria 

Hasil belajar 

a.Ketuntasan Individu    75 75,56   tercapai 

b.Ketuntasan Klasikal   85 75,56   belum tercapai 

Sikap Ilmiah      60 79, 26   tercapai  

Afektif     60 76,67    tercapai 

     

Berdasarkan Hasil yang disajikan pada Tabel 3 diketahui hasil belajar untuk 

ketuntasan individu target telah tercapai pada kualifikasi baik sedangkan untuk 

ketuntasan klasikal belum tercapai karena hanya 75,56% mahasiswa yang mencapai 

ketuntasan individu sedangkan berdasarkan ketentuan penilaian acuan patokan, 

ketuntasan klasikal tercapai apabila 85% mahasiswa mencapai ketuntasan individu. 

Untuk aspek sikap ilmiah dan afektif diketahui dari hasil penelitian target telah tercapai. 

Pembahasan 
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Berdasarkan seluruh hasil analisis penelitian ini dapat diberikan justifikasi bahwa 

penggunaaan media microsoft office powerpoint melalui model pembelajaran Predict-

Observe-Explain (POE) memang memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 

pemahaman mahasiswa pada mata kuliah kimia Analitik II.Hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa pada tahap Predict, mahasiswa memprediksi penggunaan 

instrument kimia sesuai dengan topik kimia yang sedang dipelajari melalui jurnal jurnal 

dan buku-buku kimia. Selanjutnya pada tahap observe dosen menugaskan salah satu 

kelompok untuk mempresentasikan melalui media microsoft office powerpoint untuk 

mengamati bersama-sama tentang penggunaan dan cara kerja instrument kimia . 

masing-masing anggota kelompok mendapatkan tugas untuk mempresentasikan 

sedangkan kelompok lain bersama–sama mengamati dan menjajukan pertanyaan.. Pada 

tahap explain, masing-masing mahasiswa membandingkan hasil pengamatan dengan 

hasil prediksi dan memberikan penjelasan mengapa hal tersebut dapat terjadi. 

 Peningkatan hasil belajar dikarenakan pembelajaran menggunakan media 

microsoft office powerpoint melalui model pembelajaran POE dapat membangun 

konsep pengetahuan dan pemahaman mahasiswa yang berdampak positif terhadap hasil 

belajar. Dari Tabel 1 terlihat bahwa tidak ada mahasiswa yang mendapatkan nilai D dan 

E dan 75,56% atau sebanyak 34 orang mahasiswa tuntas secara individu dengan 

kualifikasi baik. Sesuai dengan pendapat (Slameto, 2003 ) yaitu belajar yang efektif 

dapai tercapai apabila menggunakan pendekatan dan model pembelajarn yang tepat. 

Pendekatan belajar diperlukan untuk dapat mencapai hasil belajar semaksimal mungkin. 

Penggunaan media microsoft office powerpoint melalui model pembelajaran 

POE memiliki kelebihan yaitu peserta didik menjadi lebih aktif, terampil, lebih ilmiah 

(Annisa, 2013) sehingga dapat menjadikan perkuliahan kimia analitik II menjadi lebih 

menarik sehingga mahasiswa menjadi lebih bersemangat dan termotivasi untuk 

memahami materi. 

Model pembelajaran POE ini lebih menuntut keaktifan mahasiswa dalam 

membuktikan suatu masalah atau suatu konsep yang dipelajari yang langsung dilakukan 

oleh mahasiswa sehingga akan meminimalisasi adanya miskonsepsi (devi puriandari 

dkk, 2014). Model Pembelajaran POE melibatkan mahasiswa dalam meramalkan suatu 

fenomena, melakukan observasi pada penelitian ini melalui demonstrasi menggunakan 

media microsoft office powerpoint . pada tahap ini dosen mengajak mahasiswa 

mengungkapkan permasalahan –permasalahan yang berkaitan dengan materi 

perkuliahan. Kemudian dari permasalahan yang telah diungkapkan , dosen menetapkan 

satu permasalahan yang nantinya akan dipecahkan secara berkelompok. dan akhirnya 

menjelaskan hasil pembahasan permasalahan dan dibandingkan dengan ramalan mereka 

sebelumnya. Jika jawaban yang diobservasi tidak sesuai dengan yang diramalkan maka 

mahasiswa harus bisa menjelaskannya secara logis, Sehingga pada model pembelajaran 

POE akan muncul sikap ilmiah mengamati, bertanya dan menjelaskan (Herni Budiati 

dkk, 2014). Hasil penelitian terlihat dari Tabel 2 dan Tabel 3 diketahui bahwa untuk 

aspek sikap ilmiah telah mencapai target lebih dari 60%. Sikap ilmiah untuk mengamati 

dan menjelaskan telah mencapai target sedangkan untuk bertanya masih belum 

mencapai target, karena hanya 22 orang mahasiswa dari 45 orang mahasiswa yang 

semangat untuk bertanya karena tidak semua mahasiswa mempunyai keinginan untuk 

bertanya dan mendapat kesempatan untuk bertanya. Untuk Sikap Afektif secara 
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keseluruhan telah mencapai target terutama untuk jujur, disiplin dan kerjasama 

sedangkan untuk tanggung jawab belum mencapai target karena berdasarkan hasil 

wawancara ke mahasiswa, untuk masing masing kelompok yang jumlahnya 6 atau 7 

orang orang. yang bekerja untuk mermpersiapkan microsoft office powerpoint yang 

akan dipresentasikan rata-rata hanya dipersiapkan oleh 3 atau 4 orang mahasiswa untuk 

masing –masing kelompok yang berjumlah 7 kelompok. Dari pengamatan kami yang 

betul-betul bertanggung jawab terhadap kelompok mereka dari 45 orang mahasiswa 

adalah 27 orang mahasiswa. 

Dalam penelitian ini dapat dinyatakan berhasil karena kemampuan dan aspek 

ilmiah yang diukur telah mencapai target yang direncanakan. Dari hasil pengamatan dan 

pembahasan dapat direkomendasikan bahwa penggunaan media microsoft office 

powerpoint melalui model pembelajarn POE dapat meningkatkan kemampuan dan sikap 

ilmiah mahasiswa pada mata kuliah kimia analitik II di program studi kimia FKIP 

Universitas Riau. 

KESIMPULAN 

Penggunaan media microsoft office powerpoint melalui model pembelajaran POE 

(Predict, Observe, Explanation).dapat meningkatkan kemampuan dan sikap ilmiah 

mahasiswa pada mata kuliah kimia analitik II di program studi kimia FKIP Universitas 

Riau. 34 orang mahasiswa dari 45 orang mahasiswa telah tuntas secara individu dengan 

kualifikasi baik . ketercapaian ketuntasan belajar klasikal adalah 75,76%. Persentase 

ketercapaian aspek sikap ilmiah mahasiswa dan aspek afektif mahasiswa telah mencapai 

target yaitu 79,26% untuk aspek sikap ilmiah sedangkan persentase ketercapaian aspek 

afektif adalah 76,67% . 

DAFTAR PUSTAKA 

Annisa, D. N;Mohammad masykuri; sri yartinah , 2013, Pengaruh Model Pembelajaran 

POE (Predict, Observe and Explanation ) dan Sikap Ilmiah Terhadap Prestasi 

belajar Siswa, Jurnal Pendidikan Kimia. Vol 2 No 2. Universitas sebelas 

maret .Surakarta. 

Arsyad Azhar, 2002, Media Pembelajaran, Raja Grafindo Persada, Jakarta 

Devi Puriandari;Agung Nugroho Catur Saputro; Mohammad maskuri , 2014, Penerapan 

Model Pembelajaran POE (Predict, Observe and Explanation ) dilengkapi 

Lembar Kerja Siswa untuk Meningkatkan Sikap Ilmiah dan Prestasi Belajar 

materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan di SMAN Ngemplak Tahun 

Ajaran 2012/2013.Jurnal Pendidikan Kimia Vol 3 No 1. Universitas sebelas 

maret .Surakarta 

Herni Budiarti; Sugianto; Sarwanto, 2013, Pengaruh Model Pembelajaran POE (Predict, 

Observe and Explanation ) menggunakan experiment sederhana dan 

experiment kontrol ditinjau dari gaya belajar dan ketrampilan meta kognitif 

terhadap ketrampilan proses sains, prosiding seminar nasional IX FKIP UNS. 

Solo  



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                     1008 
 

Iswanto, Hery, 2007. Pemanfaatan Multimedia Powerpoint Untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar pada konsep sistim syaraf SMP Roudatul Saidiyyah 

Semarang. 

M.P Restami; K Suma; M Pujani, 2013, Pengaruh Model Pembelajaran POE (Predict, 

Observe and Explanation ) terhadap pemahaman konsep Fisika dan Sikap 

iImiah ditinjau dari Gaya Belajar Siswa. 

Slameto, 2003, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, rineka Cipta, 

Jakarta 

Sutedjo, 2002, Education Konsep, Teknologi dan Aplikasi Pendidikan, Yogyakarta. 

 

_____0000_____ 

  
 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                      1009 
 

89 

HUBUNGAN KEMAMPUAN NUMERIK DENGAN HASIL 
BELAJARMATEMATIKA SISWA SMP YLPI PERHENTIAN MARPOYAN 

PEKANBARU 
 

(RELATION OF NUMERICAL ABILITY WITH MATHEMATICS STUDENT LEARNING 
OUTCOMES SMP YLPI PERHENTIAN MARPOYAN PEKANBARU) 

 

 
Rini Dian Anggraini 

Atma Murni 

Lecturer of Mathematics Education FKIP UR 
email: dianrini62@yahoo.com 

 

 
Abstract 

This research is a correlational research aimed to determine the relation of numerical 

ability with mathematics student learning outcomes SMP YLPI Perhentian Marpoyan 

Pekanbaru. To determine the numerical ability of students used the numerical ability 

tests. Data were analyzed using descriptive analysis and inferential analysis. From the 

analysis results obtained strong relation between numerical abilitywith mathematics 

student learning outcomes SMP YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru expressed by 

rxy = 0.606. Then the contribution of numerical ability to mathematics student learning 

outcomes is 36.72%. Hypothesis testing shows that there is a significant correlation 

between numerical ability and mathematics student learning outcomes, this is indicated 

by tcount = 8,83 and ttable = 2,000 for tcount>ttable then the hypothesis is accepted. It can be 

concluded that there is a significant correlation between numerical ability with 

mathematics student learning outcomes SMP YLPI Perhentian Marpoyan  Pekanbaru. 

 

Keywords: Numerical Ability, Mathematics Learning Outcomes, Relation 

 

Abstract 

 Penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan kemampuan numerik dengan hasil belajar matematika siswa SMP YLPI 

Perhentian Marpoyan Pekanbaru. Untuk mengetahui kemampuan numerik siswa 

digunakan tes kemampuan numerik. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

analisis deskriptif dan analisis inferensial. Dari hasil analisis didapat hubungan yang 

kuat antara kemampuan numerik dengan hasil belajar matematika siswa SMP YLPI 

Perhentian Marpoyan Pekanbaru yang dinyatakan dengan rxy = 0,606. Kemudian 

besarnya kontribusi kemampuan numerik terhadap hasil belajar matematika siswa 

sebesar 36,72%. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kemampuan numerik dan hasil belajar matematika siswa, ini 

ditunjukkan oleh thitung = 8,83 dan ttabel = 2,000 karena thitung  ttabel maka hipotesis 

diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kemampuan numerik dengan hasil belajar matematika siswa SMP YLPI Perhentian 

Marpoyan Pekanbaru. 

 
Kata Kunci: Kemampuan Numerik, Hasil Belajar Matematika, Hubunga 

 

mailto:dianrini62@yahoo.com


 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                      1010 
 

Pendahuluan 

Matematika seringkali dianggap sebagai salah satu bidang studi yang dianggap sulit oleh siswa, 

dikarenakan tidak semua siswa menyukai dan  memahami dengan baik mata pelajaran ini. Pada 

umumnya siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika karena mereka kesulitan dalam 

memahami fungsi hitung dasar. Karena dalam mengerjakan soal matematika diperlukan 

kemampuan berhitung dengan angka-angka atau disebut pula kemampuan numerik. 

Keberhasilan proses pembelajaran matematika dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni 

faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa itu sendiri. Adapun faktor 

kemampuan yang mempengaruhi hasil belajar dari dalam diri siswa, diantaranya adalah 

inteligensi. Terdapat 7 faktor pembentuk inteligensi, salah satu diantaranya  adalah kemampuan 

numerik (Saparinah:1986). Karena kemampuan numerik merupakan salah satu faktor 

pembentuk intelegensi sehingga dapat menunjang siswa untuk mencapai hasil belajar yang baik. 

Berdasarkan wawancara pada saat prapenelitian dengan guru bidang studi matematika 

di SMP YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru, diperoleh keterangan bahwa masih banyak 

siswa dengan hasil belajar matematika yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal). Hasil wawancara juga menegaskan bahwa siswa SMP YLPI Perhentian Marpoyan 

Pekanbaru sudah pernah mengikuti Tes IQ (Intelligence Quotient) yang dilakukan sekolah 

tersebut pada setiap tahun ajaran baru untuk setiap murid baru. Berdasarkan hasil tes IQ tersebut 

digambarkan bahwa inteligensi siswa berbeda-beda. Sering ditemukan siswa yang tidak dapat 

meraih hasil belajar setara dengan tingkat inteligensi yang dimilikinya. Ada siswa yang 

memiliki IQ diatas rata-rata, namun tidak  memiliktentangi hasil belajar matematika yang baik. 

Sebaliknya, siswa yang memiliki IQ dibawah rata-rata ada yang memiliki hasil belajar 

matematika yang baik. Ini menunjukkan bahwa inteligensi tidak sepenuhnya menentukan 

keberhasilan siswa untuk mencapai hasil belajar matematika yang baik.  

Selain itu, dari hasil wawancara diketahui pula bahwa masih banyak siswa yang 

bermasalah dengan kemampuan numerik, namun siswa belum pernah mengikuti tes kemampuan 

numerik sebelumnya. Dari perkiraan guru bidang studi matematika, cukup banyak siswa yang 

memiliki kemampuan numerik kurang baik diantaranya sulit melakukan perkalian, pembagian 

bilangan serta kurang pemahaman tentang konsep bilangan bulat positif dan bilangan bulat 

negatif. Dalam menyelesaikan soal dan permasalahan pada mata pelajaran matematika siswa 

sudah mampu mengerjakannya secara sistematis namun penyelesaiannya terkendala oleh 

kemampuan siswa dalam melakukan operasi hitung dasar matematika. Akibatnya banyak siswa 

yang menjawab salah dalam menyelesaikan soal dan permasalahan pada mata pelajaran 

matematika, sehingga hasil belajar matematika yang dicapai masih kurang baik. Namun ada 

juga beberapa siswa yang tidak bermasalah dengan kemampuan numerik dan hasil belajar yang 

didapat pun cukup baik. 

Dua orang yang mempunyai nilai IQ yang sama belum tentu memiliki tingkat 

kemampuan numerik yang sama. Untuk itu perlu dilakukan tes inteligensi diferensial guna 

mengetahui kemampuan seseorang dari berbagai segi. Dengan demikian dari skor tes 

kemampuan numerik siswa tersebut dapat diketahui seberapa besar hubungannya dengan hasil 

belajar matematika, sehingga dapat dijadikan prediksi untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. 

 Berdasarkan masalah diatas, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul 

Hubungan Kemampuan Numerik dengan Hasil Belajar Matematika Siswa SMP YLPI 

Perhentian Marpoyan Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran kemampuan numerik siswa SMP YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru dan untuk 

mengetahui hubungan kemampuan numerik dengan hasil belajar matematika siswa SMP YLPI 

Perhentian Marpoyan Pekanbaru. 

 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                      1011 
 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Menurut (Nana Syaodih 

Sukmadinata:2011), penelitian korelasional ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu 

variabel dengan variabel-variabel lain. Hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel 

lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan keberartian (signifikansi) secara 

statistik. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SMP YLPI Perhentian Marpoyan 

Pekanbaru. Jumlah seluruh siswa SMP  YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru adalah 155 

orang yang terbagi dalam 7 kelas. Dalam penelitian ini tidak melibatkan kelas IX mengingat 

siswa harus fokus untuk ujian nasional. Oleh karena itu peneliti mengambil sampel yaitu seluruh 

siswa kelas VII dan kelas VIII yang berjumlah 94 orang. Adapun instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes kemampuan numerik. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mendekripsikan atau merangkum hasil tes kemampuan numerik siswa. Analisis deskriptif yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisis soal tes kemampuan numerik dan 

mengkategorikan kemampuan numerik siswa dalam empat kriteria. Dalam menganalisis soal tes 

kemampuan numerik data diubah dalam bentuk persentase dengan rumus yang terdapat dalam 

(Anas Sudijono:2012) sebagai berikut : 

 

P  
Keterangan: 

P = Persentase 

F = Frekuensi Jawaban 

N = Jumlah Siswa 

Adapun untuk menentuka kriteria dari persentase tersebut dapat ditentukan dari 

modifikasi kriteria interpretasi skor dalam (Riduwan:2013) sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Interval Persentase dan Kriteria  

 

Interval Persentase Kriteria 

0%  P  20% Sangat Tidak Baik 

20%  P  40% Tidak Baik 

40%  P  60% Cukup Baik 

60%  P  80% Baik 

80%  P  100% Sangat Baik 

 

Skor-skor tes kemampuan numerik siswa akan dikategorikan berdasarkan persentil. 

Kategori berdasarkan persentil tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kriteria. Menurut 

(Anne Anastasi & Susana Urbina:2007), sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Interval Persentil dan Kriteria Kemampuan Numerik 

 

Interval Persentil Kriteria 

75  i  99 Sangat Baik 

50  i 75 Baik 

25 50 Kurang Baik 

1  i 25 Tidak Baik 
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Analisis inferensial yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas dan analisis 

korelasi. Sebelum menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment (PPM), maka 

terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

sampel berdistribusi normal atau tidak. Data yang diperoleh dari tes kemampuan numerik dan 

hasil belajar matematika diolah dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment 

(PPM).  Dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

rxy  =  (Riduwan & Akdon: 2013)  

 

Keterangan: 

rxy  = koefisien korelasi 
n  = jumlah sampel 

 = jumlah skor/ nilai variabel X 

  = jumlah skor/ nilai variabel Y 

  = jumlah hasil kali skor/ nilai variabel X dan Y 

 

Untuk memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan berpedoman 

pada ketentuan (Riduwan & Akdon: 2013) sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Rentang dan Kategori Korelasi 
Rentang rxy Kategori Korelasi 

0,80  rxy  1,00 

0,60  rxy  0,80 

0,40  rxy  0,60 

0,20  rxy  0,40 

rxy  0,20 

Sangat Kuat 

Kuat 

Cukup Kuat 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

Untuk mengetahui hubungan variabel X dengan variabel Y dapat ditentukan dengan 

rumus menurut( Riduwan & Akdon: 2013) sebagai berikut: 

KP = r
2
 × 100% 

 

Keterangan: 

KP = Nilai Koefisien Determinan 

r = Nilai Koefisien Korelasi 

Kemudian untuk menguji signifikansi koefisien korelasi digunakan uji t dengan rumus 

menurut (Sugiyono:2011) sebagai berikut: 

 

  

 

Keterangan: 

t  = nilai t hitung         

r  = nilai koefisien korelasi 

n  = jumlah sampel 

Dengan membandingkan thitung dan ttabel pada taraf signifikansi 5% serta  

dk = n-2, dapat disimpulkan hipotesis penelitian. Apabila thitung  ttabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, dengan kata lain terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan numerik 

dengan hasil belajar matematika siswa. Dan apabila thitung  ttabel maka Ho diterima dan Ha 
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ditolak, dengan kata lain tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan numerik 

dengan hasil belajar matematika siswa. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis kriteria kemampuan numerik dapat diketahui frekuensi kriteria 

kemampuan numerik siswa sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Kriteria dan Frekuensi Kemampuan Numerik Siswa  

 
Interval Skor Kriteria Frekuensi 

28  X  34 Sangat Baik 21 

23  X  28 Baik 18 

16 X 23 Kurang Baik 25 

7  X 16 Tidak Baik 23 

Jumlah 87 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah siswa SMP YLPI Perhentian 

Marpoyan Pekanbaru pada setiap kriteria kemampuan numerik tidak memiliki perbedaan jumlah 

yang begitu jauh. Jumlah siswa tersebar hampir merata pada setiap kriteria, namun paling 

banyak terdapat pada kriter ia yang kurang baik dan paling sedikit terletak pada kriteria baik. 

Sedangkan berdasarkan pembahasan persentase jumlah siswa yang menjawab benar dan salah 

pada ketiga aspek tes kemampuan numerik dapat disimpulkan secara keseluruhan sebagai 

berikut: 

 

Tabel 5. Persentase Jumlah Siswa yang Menjawab Benar dan Salah pada Tes 

Kemampuan Numerik 

No Aspek 
Persentase (%) 

Benar Salah 

1 Tes Aritmatika Dasar 58.14 41.86 

2 Tes Matematika 55.63 44.37 

3 Tes Deret Angka 49.43 50.57 

Persentase Keseluruhan 54.40 45.60 

 

Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kemampuan numerik siswa SMP YLPI 

Perhentian Marpoyan Pekanbaru dikategorikan cukup baik. Sedangkan hasil analisis korelasi 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kemampuan numerik siswa dan hasil belajar 

matematika siswa SMP YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru dengan rxy = 0,606 termasuk 

dalam kategori kuat dan kontribusi kemampuan numerik siswa dengan hasil belajar matematika 

sebesar 36,72%. Dari hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 8,83 dan ttabel pada taraf signifikan 

5% serta dk = 85 sebesar 2,000. Berarti thitung  ttabel (8,83 > 2,000) sehingga uji hipotesisnya Ho 

ditolak dan Ha diterima, dengan kata lain terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan 

numerik dengan hasil belajar matematika siswa. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang hubungan antara kemampuan numerik 

siswa dengan hasil belajar matematika siswa SMP YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru, dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan numerik siswa 

dengan hasil belajar matematika siswa SMP YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru. 
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Abstract 
The ways to achieve desired quality result in educational organization that mostly 
inspired from the business organizations was no doubt anymore. How the view was 
appropriate in the implementation of a Suggestion System was the focus of our study. 
The study aimed to (i) comprehend reasoning the system was adopted, (ii) to draw 
up how the system was implemented, and (iii) to present potential areas affected by 
a system. The study was conducted at the Global Andalan and Taruna Andalan 
School in Pelalawan Riau Indonesia. The school was owned by famous company in 
Riau, namely Pulp and Paper Company in Riau (PT RAPP), and was managed under 
the Foundation of Kerinci Citra Kasih. To collect the data, we designed 
questionnaires, documentation analysis and interviewed both teachers and school 
managements involved in the Suggestion System. We found that the reason the 
system was adopted was due to empower employees, including teachers, yet improve 
quality service. The system was implemented on the basis of four major steps: 
Encouraging People to participate, Motivate employee to write proposals, Review 
evaluate and guidance, and Awards. We also found other potential improvement by 
the system implementation on employee empowerment. 
 
Keywords:   
Education, School, Continuous improvement, Suggestion system, Employee, 
empowerment 

 

PENDAHULUAN 

Setiap organisasi menempatkan kualitas sebagai faktor pembeda organisasinya dengan 

organisasi lain yang sejenis. Bagi Peters & Austin, kualitas berarti gelora dan 

kebanggaan - quality is about passion and pride; dan kualitas adalah agenda prioritas - 

quality is at the top of most agendas (Sallis, 2002:1). Demikian istimewanya, kita 

semua sepakat bahwa kualitas setiap organisasi perlu dikelola secara benar dan terarah. 

Salah satu pendekatan manajemen kualitas termutakhir adalah manajemen mutu total 

atau lebih dikenal luas dengan sebutan TQM - Total Quality Management; manajemen 

kualitas yang dikelola secara total/terpadu. 
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TQM adalah filosofi dan budaya kerja organisasi (philosophy of management) 

yang fokus pada kualitas. Tujuan (goal) yang ingin dicapai organisasi yang berbudaya 

TQM adalah memenuhi atau bahkan melebihi apa yang dibutuhkan (needs) dan 

diharapkan atau diinginkan (desires) oleh pelanggan. Total Quality Management (TQM) 

sebagai suatu kiat manajemen yang difokuskan pada perbaikan proses untuk kepuasan 

pelanggan, yang dipandang berhasil di dunia industri di negara-negara maju seperti 

Jepang dan Amerika, mulai dilirik oleh institusi pendidikan untuk diadaptasikan dengan 

tujuan untuk menghasilkan “produk” yang berkualitas (Edward Sallis, 2002: 31) 

Di kalangan organisasi bisnis, konsep TQM telah digunakan sejak digagas 

pertama kali oleh Edward Deming melalui 14 prinsip manajemen kualitas; selanjutnya 

gagasan TQM itu lebih berkembang di Jepang. Dengan perkembangannya kini, TQM 

merupakan konsep yang jauh lebih luas, yang tidak hanya menekankan pada aspek hasil 

tetapi juga kualitas manusia dan kualitas prosesnya (Goetsch, DL., & Davis, SB., 2000). 

Namun demikian tidak ada jaminan bahwa penerapan TQM oleh suatu organisasi secara 

intensif akan mencapai peningkatan kualitas, nyatanya banyak juga organisasi yang 

gagal memanfaatkan TQM (Daniel, IP., 1999:16).  

Di kalangan organisasi pendidikan, konsep TQM telah pula dimanfaatkan, mulai 

dari organisasi pendidikan tingkat sekolah dasar, menengah hingga pendidikan tinggi. 

Sayangnya kajian-kajian TQM di organisasi pendidikan kebanyakan berhenti pada 

deskripsi tentang pelaksanaan manajemen yang dipotret dengan kerangka TQM, bahkan 

mengkaji hubungan TQM dengan variabel lain, padahal yang diharapkan justru 

menyingkap secara rinci bagaimana elemen TQM diterapkan sehingga dapat ditelusuri 

keberhasilan atau pun kegagalannya. Untuk menjawab tantangan itu, studi yang sedang 

dilaksanakan ini mengkaji tentang bagaimana sistem saran atau sugesstion system – SS - 

dilaksanakan di sekolah tingkat menengah di Kabupaten Pelalawan. 

Suatu lembaga pendidikan di Kabupaten Pelalawan yang telah mulai 

menerapkan konsep TQM adalah Sekolah Global Andalan dan Sekolah Taruna 

Andalan. Dua sekolah tingkat menengah itu didirikan oleh perusahaan Pulp and Paper 

Company in Riau (PT RAPP) Indonesia. Perusahaan ini juga mendirikan Yayasan 

Kerinci Citra Kasih yang membina dua sekolah tersebut – bersama sekolah lainnya yang 

juga di bawah binaan yayasan. Kepedulian pengelola sekolah Global Andalan dan 

Taruna Andalan terhadap TQM difokuskan pada satu karakter TQM, continuous 

improvement. Karakter itu berupaya diwujudkan melalui alat suggestion system atau 

sistem saran. Sistem saran merupakan salah satu alat (tool) dari quality 

improvement(Daniel, IP., 1999:16). Melalui sistem saran akan diproses secara sistematis 

ide-ide atau saran-saran pegawai, termasuk guru, dalam upaya perbaikan di organisasi 

tempat pegawai/guru itu bekerja. 

Sekolah Global Andalan dan Taruna Andalan mulai mengimplementasikan 

Sistem Saran (SS) atau pun Suggestion system (SS) pada tahun 2009. Agar pelaksanaan 

SS berlangsung dengan baik, sebelum SS diberlakukan, pimpinan sekolah menyiapkan 

struktur unit pelaksana yang bertanggungjawab atas pelaksanaan SS, termasuk unsur 

koordinator sekolah dan fasilitator SS. Demikian pula setiap tahun, Yayasan 

mengalokasikan dana khusus untuk memberikan reward kepada para guru dan pegawai, 

yang mengajukan ide/saran yang dinilai bagus dan berkualitas, serta telah diterapkan 

dengan hasil yang memuaskan.  
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Setelah SS ini berlangsung selama 5 tahun, pihak sekolah maupun yayasan 

belum pernah melakukan refleksi, evaluasi, dan analisis mendalam terhadap 

pelaksanaan kebijakan SS ini baik dari sisi pelaksanaan (proses), efektifitas, maupun 

dampaknya terhadap usaha pemberdayaan guru/pegwai di dua sekolah tersebut. Studi 

yang dilaksanakan ini diharapkan memberi informasi dan rekomendasi atas pelaksanaan 

SS secara komprehensif. Apakah program SS di dua sekolah ini dapat dilanjutkan dan 

dikembangkan?. Menyadari bahwa SS ini diadopsi dari kalangan organisasi bisnis, atau 

industri manufakturing, bagaimana langkah-langkah yang dilaksanakan selama ini di 

organisasi pendidikan diupayakan menuju pada arah sasaran yang telah ditetapkan.   

Kata „suggestion system‟ dalam bahasa Jepang, oleh Miller (2003:2) diurai 

menjadi kata „soui kufuu seido’. Kata „soui‟ berarti ide yang kreatif - creative idea; 

kufuu berarti menemukan/mencari tahu - figure–out; dan seido berarti sistem; sehingga 

suggestion system atau soui kufuu seido merupakan sistem saran yang berisi ide-ide 

kreatif. Ide-ide kreatif itu secara formal diajukan oleh pegawai kepada pimpinan atau 

unit yang ditugaskan mengelola unit SS. 

Batasan konsep suggestion system (SS) dapat dikemukakan dengan cara yang 

berbeda. Goetsch & Davis (2000: 209-218) misalnya, menyatakan SS sebagai „sarana 

dalam menyalurkan ide‟ - a suggestion system is any vehicle through which employees 

can channel their ideas for workplace improvement. Selanjutnya pendapat Bob Scharz 

yang dikutip Goetsch dan Davis mendefinisikan SS sebagai koleksi dari sejumlah 

proses yang digunakan untuk meminta, mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengadopsi 

atau menolak saran-saran - the suggestion system is the collection of processes used to 

solicit, collect, evaluate, and adopt or turn down suggestions. Dengan demikian di 

dalam SS terkandung setidaknya ada daya pikir, ada penggagas, dan ada tujuan/solusi 

bagi pemecahan masalah organisasi atau suatu bidang kerja. 

Bagimana pelaksanaan SS memberi dampak positif terhadap lingkungan 

pekerjaan si penggagas saran dan organisasi secara keseluruhan, De Janasz, et., al. 

(2009:389) memberi argumentasi pada dampak pemberdayaan pegawai, bahwa:  

1. Pemberdayaan mendorong pertumbuhan dan partisipasi pegawai, komitmen pada 

kualitas, dan lingkungan kerja yang terbuka dan jujur. Hal ini akan menghasilkan 

kepuasan kerja, motivasi, dan komitmen – perasaan berhasil. 

2. Dengan pemberdayaan, membuat orang merasa berhasil melakukan sesuatu, 

meningkatkan rasa percaya diri, dan rasa memiliki. 

3. Pemberdayaan mempercepat waktu bereaksi dan pengambilan keputusan, sehingga 

dapat memberikan respons yang lebih cepat kepada pelanggan.   

4. Karyawan yang diberdayakan akan lebih banyak memberikan ide, lebih kreatif dan 

mampu mengembangkan proses dan produk yang inovatif dibanding mereka yang 

tidak diberdayakan. 

5. Dengan pemberdayaan, karyawan lebih bertanggung jawab, yang bermuara pada 

kesetiaan, kepercayaan dan kualitas. 

6. Pemberdayaan mengurangi biaya operasional karena mampu mengurangi lapisan 

menajemen, staf, kualitas control, dan pengecekan operasional. 

7. Pemberdayaan mengurangi jumlah karyawan yang berpindah tempat kerja (turn 

over). 
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Implementasi SS di berbagai organisasi telah menghasilkan pengaruh yang 

berbeda.  Penerapan SS dengan pendekatan bottom-up telah memberi pengaruh pada 

tingkat produktifitas Neagoe dan Klein (2009); SS berdampak pada peningkatan inovasi 

(Verdinejad, Mughari, dan Ghasemi, 2010). Semua kajian SS itu dilaksanakan pada 

organisasi bisnis. Di sisi lain, studi sekarang ini tentang implementasi SS di sekolah, 

akankah menyajikan temuan yang berbeda? Temuan studi ini merupakan suatu 

keistimewaan dalam menjawab pertanyaan, apakah konsep-konsep mutu di dunia bisnis 

dapat diadopsi oleh kalangan organisasi pendidikan.    

Berdasarkan paparan di atas, dengan demikian, studi ini menggali jawaban 3 

permasalahan, yaitu: (1) Alasan mengadopsi sistem saran di Sekolah Global Andalan 

dan Taruna Andalan; (2) Gambaran pelaksanaan sistem saran; dan (3) Menemukan 

aspek yang paling berdampak dari pelaksanan SS.  

METODE  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif tentang implemetasi 

sistem saran (suggestion system) atau SS di sekolah Global Andalan dan Taruna 

Andalan di Kabupaten Pelalawan. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan 

sistem saran secara komprehensif. Penelitian dilaksanakan selama 8 bulan, dan berakhir 

Maret 2015. Data yang dibahas mencakup data pelaksanaan SS selama 5 tahun terakhir 

(2010 s/d 2014). Peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Informan kunci 

ditetapkan sesuai permasalahan penelitian; sedangkan informan ditetapkan mengikuti 

prisip bola-salju.   

Menjawab pertanyaan pertama, alasan SS diadopsi oleh sekolah, data diperoleh 

melalui wawancara dengan pimpinan sekolah, guru/pegawai yang terlibat dalam 

pelaksanaan SS. Interview dilakukan berpandu pada pedoman interview yang didisain 

secara sederhana untuk menjaga fleksibilitas interview. Data selanjutnya direduksi dan 

diklasifikasi; dan validitas data dijamin melalui langkah triagulasi sumber, perpanjangan 

penelitian, dan member check.  Analisis data dilakukan dengan tingkat pemahaman 

(empati) peneliti sebagai instrument penelitian.  

Pertanyaan kedua, tahapan implementasi system saran, data diperoleh dari 

teknik pengamatan (terlibat), kajian dokumen, dan interview pada sejumlah informan 

(guru/pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan SS). Selanjutnya member check dan 

triangulation of method(Creswell, 2008) digunakan untuk menjamin validitas data yang 

dilakukan dalam langkah siklus – interactive analysis. Hasilnya adalah langkah 

implementasi SS yang dijabarkan ke dalam 4 tahap. Selanjutnya, permasalahan 

penelitian ketiga, menemukan aspek yang paling berdampak dari pelaksanan SS, 

peneliti mendesain angket sederhana dan meminta informan membuat ranking 1 hingga 

4 dari 8 aspek yang terpengaruh dalam cakupan konsep employee empowerment.  

 

HASIL dan PEMBAHASAN  

Alasan SS Diadopsi oleh Sekolah 

Sistem Saran yang diimplementasikan di Sekolah Global Andalan dan Sekolah Taruna 

Andalan Kabupaten Pelalawan merupakan adopsi dari SS yang dilaksanakan PT Riau 

Andalan Pulp and Paper sebagai pemilik dan Pembina dua sekolah tersebut. Hasil 

interview dengan koordinator sekolah diperoleh penjelasan bahwa rekomendasi 
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pelaksanaan SS itu didasari oleh keberhasilan PT RAPP yang lebih dahulu menerapkan 

SS, yang memperoleh perbaikan yang signifikan dari sisi produk, efektifitas proses, 

efisiensi anggaran, dan lingkungan. Semuanya dicapai sebagai hasil penerapan ide-ide 

atau saran-saran kreatif pegawai. Lebih lanjut dinyatakan: 

„… rekomendasi dari pihak PT RAPP kami sambut positif untuk 

diterapkan disini, dengan bimbingan awal fasilitator dari PT RAPP 

berikut berkas panduannya‟. 

Informasi senada diperoleh dari pihak Yayasan, melalui wawancara, yang juga 

menyetujui penerapan SS di sekolah milik PT RAPP, dengan harapan terwujudnya 

keterlibatan para guru dan pegawai dalam memberikan dan melaksanakan ide-ide 

kreatif dan inovatif. Tujuan utama adalah perbaikan mutu dan layanan sekolah akan 

semakin optimal.  

Karena merupakan adopsi dari sistem yang berlaku di perusahaan, maka semua 

kebijakan dan prosedur pelaksanaan SS pada langkah awal disesuaikan dengan 

kebijakan yang ada di sekolah. Dalam perjalanan proses adopsi itu, pihak sekolah dan 

hampir sebagian besar  guru/pegawai yang terlibat tidak merasakan proses penyesuaian 

sebagai suatu masalah. Satu contoh adalah tentang „penilaian kinerja‟. Di PT RAPP, 

pelaksanaan SS dalam struktur organisasi perusahaan merupakan bagian dari Business 

Continuous ImprovementDepartment (BCID). Penyesuaian implementasi SS di 

lingkungan sekolah kemudian disesuaikan dengan menuangkan dalam Balance Score 

Card tiap unit sekolah, yang merupakan jabaran capaian dan target tahunan sekolah. 

Artinya, implementasi ini bukanlah tindakan coba-coba melainkan telah menjadi 

keputusan dan tindakan serius dan dipersiapkan secara maksimal. Setiap saran yang 

disampaikan oleh guru/pegawai ke dalam sistem saran ini merupakan skor/angka 

kinerjanya.      

Sistem saran yang terprogram ini merupakan pengembangan dari sistem saran 

tradisional yang selama ini dilaksanakan. Secara tradisional, ajakan untuk memberi 

saran dibicarakan hanya jika ada kegiatan pertemuan/rapat. Akibatnya jenis saran yang 

diterima bersifat parsial karena sangat tergantung pada topik pertemuan/rapat, tidak bisa 

dibahas secara menyeluruh bagi kepentingan sekolah. Akibatnya alih-alih memunculkan 

ide-ide baru, yang terjadi adalah membahas keluhan karena pelaksanaan saran pada 

aspek tertentu ternyata menjadi masalah bagi aspek lain. Semua upaya perbaikan 

kehidupan sekolah ditujukan pada peningkatan mutu. Ini sudah pasti. Adakah alasan 

mendasar yang menjadi pencetus (trigres) yang mendasari suatu program selain alasan 

mutu?.  

Bagi sekolah Global Andalan dan Taruna Andalan, penerapan SS ditujukan pada 

tujuan yang lebih jauh yaitu terwujudnya penguatan pegawai (employee empowerment).  

Pegawai yang berdaya adalah pegawai yang mengenal bidang kerjanya dan memiliki 

kemampuan decide atas masalah yang dihadapi sesuai bidang kerjanya. Isi interview 

peneliti dengan koordinator sekolah, menyatakan: 

„… untuk mampu melakukan decision, pegawai harus berpengetahuan 

tentang what dan how – disinilah employee empowerment menjadi 

target besar kami melalui program SS. Ini PR besar kami‟. 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

1020 
 

Pelaksanaan SS di sekolah Global Adalan dan Taruna Andalan yang telah 

berlangsung 5 tahun dipertimbangkan sebagai langkah awal, yang perlu dievaluasi 

secara komprehensif. Data yang diperoleh dari pihak sekolah tentang saran yang 

diperoleh kemudian diklasifikasi ke dalam 5 bidang, yaitu: (1) Kualitas pembelajaran; 

(2) Biaya Pendidikan atau dengan faktor lain; (3) Waktu/Volume kerja; (4) 

Keselamatan/Lingkungan; dan Moral, Karakter & faktor lain. Tabel 1berikut ini 

menyajkan informasi tersebut. 

Tabel 1 

Jumlah Ide/Saran menurut Bidang Sasaran  

Tahun 2010 s/d 2014 

No. Bidang Sasaran dari Ide/Saran  
Tahun 

Total 
2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Kualitas pembelajaran  20 32 30 16 10 108 

2.  Biaya Pendidikan atau dengan 

faktor lain. 15 8 9 3 10 45 

3.  Waktu/Volume kerja  12 11 14 5 1 43 

4.  Keselamatan/Lingkungan   15 5 6 3 3 32 

5.  Moral, Karakter& faktor lain 14 15 24 7 2 62 

Jumlah Ide/Saran 76 71 83 34 26 290 

Sumber: Data olahan, 2015 

Tabel 1 di atas menyajikan informasi tentang jumlah ide/saran yang diterima dari para 

guru/pegawai di sekolah Global Adalan dan Taruna Andalan selama 5 tahun 

pelaksanaan SS (tahun 2010 hingga 2014. Pada tiga tahun pertama (2010, 2011, dan 

2012) terdapat peningkatan jumlah ide/saran; namun ditahun 2013 dan 2014 ada 

kecenderungan penurunan jumlah ide/saran yang diterima.  

Ada dua hal yang menarik untuk dibahas dari isi Tabel 1. Pertama, skor 

tertinggi ide/saran berada bidang Kualitas Pembelajaran, nomor urut 1, sebanyak 108  

ide/saran; diikuti skor tertinggi ke-2 ide/saran pada bidang Moral, Karakter & faktor 

lain, nomor urut 5 sebanyak 62 ide/saran. Kedua, posisi angka-angka itu memberi 

makna adanya kesesuaian antara bidang ide/saran skor tertinggi (Kualitas pembelajaran) 

dengan kegiatan utama organisasi pendidikan.  Sebagai organisasi pendidikan, sekolah 

menyelenggarakan kegiatan utama di bidang pembelajaran; dan penyelenggaraaan SS di 

organisasi pendidikan ini memperoleh perhatian dari guru/pegawai tertuju pada kualitas 

pembelajaran (nomor urut 1). Demikian pula bidang ide/saran berikutnya,di bidang 

Moral/karakter, masih sejalan dengan „warna‟ misi utama suatu organisasi pendidikan. 

Fokus perhatian itu sesuai dengan eksistensi dan missi sekolah Global Andalan 

dan Taruna Andalan sebagai organisasi dibidang pendidikan, dimana proses 

pembelajaran, moral serta karakter memang merupakan kegiatan utama (core business). 

Bayangkan jika, ide/saran utama mengarah pada bidang no.4 Keselamatan/lingkungan 

yang bukan menjadi urusan utama suatu organisasi pendidikan. Artinya, keselarasan 
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Ide 

perbaikan

Dikomunikasikan kepada Pimpinan 

Sekolah/Fasilitator SS

Keputusan

Implementasi Ide oleh 

pencetus ide dan tim

Keputusan

Reward

Guru / Staff

Tidak Disetujui

Disetujui

Tidak Disetujui

Disetujui

Pelaporan hasil pelaksanaan ide dalam 

format baku kepada fasilitator SS 

Penilaian SS oleh CI Champion (tim 

perusahaan)

(appropriateness/fitness) antara misi organisasi (pendidikan) dibuktikan sejalan dengan 

ide/saran yang dihasilkan melalui pelaksanaan SS. 

 

Kesimpulan kecil dari temuan ini membawa pada suatu bukti empiris bahwa 

penerapan SS di sekolah dapat merujuk pada pedoman/pelaksanaan yang diadopsi dari 

organisasi bisnis; bahwa tidak ada kesulitan atau perbedaan yang berarti dalam proses 

adopsi ukuran-ukuran pelaksanaan SS oleh organisasi pendidikan.  

Bagi koordinator sekolah dan unsur pimpinan sekolah, termasuk pihak yayasan, 

selanjutnya dapat menganalisis capaian employee empowerment nya. Empowerment 

merupakan konsep yang menekankan investment people with authority; untuk 

mencapainya dituntut responsibility dalam menyelesaikan tugasnya, selain itu juga 

harus accountable. Pemahaman atas responsibility dan accountability diperlukan 

pengetahuan tentang bidang kerjanya. Ini lah letak „home work‟ unsur pimpinan 

sekolah.  

 

Tahapan Implementasi Sistem Saran 

Paparan gambaran pelaksanaan SS di dua sekolah yang diteliti diruntut menjadi 

empat tahap pelaksanaan, yatu Encourage People to Participate, Motivate people to 

write proposal, Review, evaluate, and guidance; dan Award payment. Empat tahap 

pelaksanaan SS disederhanakan sebagaimana tercantum pada Gambar 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 

Flow Chart Tahapan Pelaksanaan Sistem Saran di Sekolah 

Global Andalan dan Taruna Andalan Kab. Pelalawan 

Sumber: Lei Suang, 2014 
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Sebelum 4 tahap implementasi dilakukan mereka yang bertugas sebagai unit pelaksana 

SS telah menyiapkan segala peralatan yang diperlukan, seperti Buku panduan SS, 

Prosedur dan aturan SS, Formulir SS, termasuk Surat Penetapan Unit pelaksana SS. 

 

Pertama,Encouraging people to participate 

Tahap encouraging ini dimaksudkan sebagai tahap mengajak, mendorong, dan 

menstimulir yang dilakukan oleh unsur pimpinan/manajemen (yayasan, koordinator 

sekolah, kepala sekolah dan fasilitator, termasuk konsutan dari PT RAPP) agar seluruh 

pegawai, termasuk guru berpartisipasi dalam program SS. Sejumlah agenda penting 

yang dilakukan: 

a. Melakukan sosialisasi secara rutin. Sosialisasi tentang SS dilakukan di setiap awal 

dan akhir tahun ajaran/semester.Meskipun demikian, jika ada perubahan terkait 

pelaksanaan SS dan perubahan lainnya, sosialisasi dapat segera dilakukan. Sosialisasi 

pertama di tahun 2009, dihadirkan langsung Tim SS dari perusahaan PT RAPP,  

perwakilan guru sebagai cikal bakal fasilitator di tiap unit (TK, SD, SMP, SMA) di 

bawah Yayasan Kerinci Citra Kasih. 

b. Masing-masing perwakilan unit melakukan sharing session di unit masing-masing. 

Kedepan mereka adalah konsultan di unitnya dan menjadi fasilitator SS 

c. Menegaskan bahwa kegiatan SS menjadi bagian dari performance appraisal guru 

dan staf di akhir semester.   

d. Unsur pimpinan/manajemen selalu mengkomunikasikan perkembangan pelaksanaan 

SS kepada warga sekolah di setiap kesempatan. 

Kedua, Motivate people to write proposal.  

Gambar 1 memberi ilustrasi tahapan yang memotivasi pengajuan proposal, yang diawali 

dengan mendiskusikan ide kepada fasilitator hingga ide itu disetujui. Tahap motivate ini 

terhenti pada keputusan Tidak disetujui (berarti STOP) atau Disetujui (berarti LANJUT 

ke langkah implementasi).  Setidaknya ada 4 langkah di tahap motivate ini.     

a. Pengajuan ide/saran secara lisan kepada pimpinan sekolah melalui fasilitator. Pada 

langkah ini terjadi dialog konsultasi yang mengarah pada kristalisasi ide. 

b. Selanjutnya ide didokumentasikan pada Formulir SS yang baku.  

c. Fasilitator SS melakukan pendampingan untuk pegawai, termasuk guru yang 

terlibat dalam pelaksanaan SS di sekolah, baik dalam proses penulisan dan 

pendokumentasian pelaksanaan ide. 

d. Jika disetujui, segera lakukan persiapan implementasi ide, yang dikerjakan oleh 

suatu team kerja, yang terdiri dari pencetus ide/saran, fasilitator, dan tim pedukung 

lain sesuai keperluan 

Ketiga, Review, evaluate, and guidance.  

Memperhatikan Gambar 1, maka Tahap Review, evaluate, and guidance dilanjutkan 

dengan implemmetasi, yaitu:   

a. Implementasi ide yang terdokumentasi pada Form SS. 

b. Setelah selesai masa implementasi ide, dokumentasi dan form SS diserahkan kepada 

Fasilitator SS untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan menurut 2 kriteria:  
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Gambar 2 

Grafik Perbandingan Jumlah 

Partisipan dan Jumlah Ide Tahun 

2010 s/d 2014 
 

Sumber: Data olahan, 2015.  

a) Originalitas ide, artinya ide belum pernah diajukan oleh guru/pegawai lain 

sebelumnya; 

b) Kualitas ide. Ide bukanlah bagian dari tugas dan tanggung jawab sehari-hari 

guru/pegawai yang bersangkutan. Ide harus merupakan perbaikan dari keadaan 

yang ada dan memberikan dampak yang signifikan terhadap KBM ataupun 

sekolah. 

c. Penulisan ide dan dokumentasi. Jika ada yang perlu diperbaiki atau dilengkapi, 

fasilitator SS akan menuliskan catatan pada formulir SS dan mengembalikan SS 

kepada yang bersangkutan melalui unit masing-masing. 

d. Ide yang telah memenuhi kriteria kemudian diserahkan kepada CI (Continuous 

Improvement) Champion untuk dinilai. Jika ide tidak diterima sebagai SS maka 

formulir SS dan bukti pelaksanaan ide dikembalikan kepada guru/pegawai yang 

bersangkutan disertai catatan alasan penolakan. Penilaian berdasarkan pada 4 

kriteria:  

a) Hasil, yakni dampak ide terhadap kelima faktor: kualitas, biaya, waktu/volume, 

keselamatan/lingkungan, moral. Poin maksimum: 40 

b) Kelengkapan dan Analisis. Poin maksimum: 30 

c) Kreativitas. Poin maksimum: 20 

d) Adaptabilitas. Poin maksimum: 10 

 

Selama kurun waktu 2010 hingga 2014 telah tercatat sejumlah ide/saran yang diterima, 

partisipan, dan tingkat partisipasi pada implementasi SS di Sekolah Global Andalan dan 

Taruna Andalan.Selama tiga tahun ide yang diterima cenderung meningkat atau positif, 

namun terjadi kecederungan menurun di tahun ke-4 (2013) dan kembali ada pergerakan 

naik di tahun ke-5 (2014).  Gambar 2 Diagram Batang menjelaskan ilustrasi tentang 

perbandingan Jumlah partisipan dan Ide di tahun 2010 hingga 2014.  
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Mencermati angka-angka yang tercantum pada Gambar 2 Diagram Batang, diperoleh 

konfirmasi bahwa terjadinya angka fluktuatif karena:  

„… salah satu penyebabnya adalah area of improvement sudah semakin 

berkurang karena SS telah dilaksanakan selama lima tahun‟.  

 

Hal ini kemudian memicu pertanyaan apakah pada akhirnya program SS akan berakhir 

karena sudah tidak ada hal yang perlu diperbaiki lagi? Terhadap hal ini, Isao Kato dan 

Art Smalley (2011: 42) berargumentasi:   

 

„Apa yang terjadi ketika tidak ada gap dengan standar? Apakah ini 

berarti tidak ada kebutuhan akan perbaikan? Jawabannya tentu saja 

“Tidak”, selalu ada ruang untuk perbaikan…Bahkan ketika proses 

berjalan sesuai standar, kita tetap dapat mengharapkan dan membuat 

perbaikan‟ 

 

Sebaik-baiknya pelaksanaan SS adalah bila ide/saran diajukan dan juga dilaksanakan 

dalam proses pembelajaran (educating) dan penguatan (empowerment) pada lapisan 

pelaksana/pegawai (front liner) 

 

Keempat, Award payment 

Tahap 4, yang terakhir, adalah tahap recognition dalam bentuk apresiasi kepada 

pegawai yang telah mengajukan saran dan mengimplementasikan. Tahap award ini 

meliputi: 

a. Selesai penilaian, kepada guru/pegawai yang bersangkutan akan diberikan reward 

sesuai dengan nilai yang diperoleh. 

b. Ide yang diterima sebagai SS ini juga akan dicatat untuk kemudian dimasukkan ke 

dalam penilaian kinerja guru/pegawai di semester berjalan. 
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Aspek Terpengaruh terlibat dalam Implementasi SS 

Untuk mengetahui aspek yang paling terpengaruh atas pelaksanaan SS di dua 

sekolah kepada responden diminta untuk memberi urutan pada suatu angket yang 

didesain sederhana.  Hasil nya tergambar pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Aspek Terpengaruh yang dirasakan Responden terlibat SS   

No. Aspek Terpengaruh   
Jawaban Responden pada Skor Pilihan 4 Pertama    

Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 

Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) Freq. (%) 

1.  Peningkatan komitmen saya 

terhadap sekolah 
10 26% 7 18% 3 8% 6 16% 

2.  Memiliki kinerjayang lebih baik 

8 21% 4 11% 10 26% 2 5% 

3.  Motivasi bertambah dalam bekerja 

5 13% 12 32% 5 13% 4 11% 

4.  Unsur kreativitas saya semakin 

terasah 
7 18% 6 16% 6 16% 6 16% 

5.  Tingkat kepuasan kerja  semakin 

meningkat 
1 3% 1 3% 4 11% 4 11% 

6.  Kemampuan mengambil keputusan 

(to decide) 
0 0% 2 5% 3 8% 2 5% 

7.  Kemampuan menemukan solusi 

(problem solving) 
6 16% 1 3% 4 11% 8 21% 

8.  Rasa tanggung jawab saya semakin 

kuat 
1 3% 5 13% 4 11% 6 16% 

 
 38 1 38 1 39 1.0 38 1 

Sumber: Data olahan, 2015   

Implementasi SS telah memberikan dampak yang siginifikan baik kepada 

peningkatan mutu pelayanan sekolah maupun kepada para guru/pegawai yang terlibat 

dalam kegiatan ini. Kepada responden diminta untuk mengurut 4 dari 8 aspek 

terpengaruh atas keterlibatannya pada implementasi SS. Tabel 2 menunjukkan bahwa 

aspek komitmen merupakan aspek yang paling dirasakan memberi pengaruh sebagai 

dampak positif; diikuti oleh aspek motivasi, kinerja, dan kemampuan menemukan 

solusi. 

 

Kepada responden juga diwawancarai mengenai manfaat yang dirasakan, dilihat 

dan dialami, selain dari reward berbentuk materi yang diterima. Hasilnya rata-rata 

responden merasa keterlibaatannya pada implementasi SS mengubah cara pikirnya (way 

of thinking), tidak lagi melihat masalah sebagai masalah, namun berusaha mencari 

solusinya. Mereka juga merasa program SS ini telah meningkatkan rasa 

kepemilikiannya(sense of belonging) terhadap sekolah tempat mereka bekerja. Program 

SS yang awalnya agak terpaksa dilakukan, pada akhirnya berubah menjadi habit, yakni 

keinginan untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan. 
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Secara teoritis, manfaat yang dirasakan oleh guru dan pegawai yang aktif terlibat 

dalam SS sejalan dengan pendapat De Janasz, et.al(2009:389) mengenai dampak positif 

dari pemberdayaan karyawan, diantaranya:  

1. Pemberdayaan mendorong pertumbuhan dan partisipasi anggota (organisasi) yang 

menghasilkan kepuasan kerja, motivasi, dan komitmen-perasaan berhasil.  

2. Dengan pemberdayaan, membuat orang merasa berhasil melakukan sesuatu, 

meningkatkan rasa percaya diri dan rasa memiliki.  

3. Karyawan yang diberdayakan akan lebih banyak memberikan ide, lebih kreatif dan 

mampu mengembangkan proses dan produk yang inovatif dibanding mereka yang 

tidak diberdayakan 

4. Dengan pemberdayaan, karyawan lebih bertanggung jawab, yang bermuara pada 

kesetiaan, kepercayaan dan kualitas. 

 

Lesson Learned 

Hal yang dapat dipelajari dari temuan dan pembahasan tiga permasalahan 

penelitian dalam kajian ini adalah bahwa konsep SS hendaknya dilihat sebagai 

perbaikan berkesinambungan, bukan hanya sebagai sekadar pemecahan masalah, dan 

harus dilihat sebagai sebuah siklus, bukan garis lurus. Sistem Saran, atau yang disebut 

dengan Kaizen Teian di Jepang (JHRA (Japan Human Relations Association, 1997:99).  

Jika konsep SS dilihat sebagai sebuah siklus, maka ide perbaikan akan selalu 

ada. Jika kemudian aktivitas program menjadi tidak teratur atau mulai mengalami 

penurunan, telah terjadi blok atau masalah pada titik tertentu, pihak sekolah atau 

penanggung jawab program sudah harus mengevaluasi. 

Dari langkah-langkah implementasi SSsebagai temuan penelitian ini, langkah 

yang belum dilakukan adalah merefleksi, mengevaluasi, dan merevisi SS. Mengingat SS 

telah dilaksanakan selama 5 tahun, dan fluktuatif  di 2 tahun terakhir, serta masukan-

masukan dari para partisipan, sudah saatnya pihak manajemen sekolah melakukan 

evaluasi terhadap sistem ini. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan utama dari studi ini adalah diperoleh temuan bahwa ukuran dalam 

pelaksanaan suggestion system atau sistem saran yang diterapkan di kalangan organisasi 

bisnis dibuktikan dapat di adopsi oleh organisasi pendidikan.Sekolah Global Andalan 

dan Taruna Andalan, sebagai tipikal organisasi pendidikan, telah melaksanakan upaya 

peningkatan mutu dengan pendekatan TQM dengan filosofi Kaizen continuous 

improvement melalui teknik suggestion system – sistem saran selama 5 tahun dimulai 

tahun 2010 hingga 2014. Tujuannya adalah untuk terwujudnya penguatan pegawai 

(employee empowerment).  

Gambaran pelaksanaan SS di Sekolah Global Andalan dan Taruna Andalan 

dijabarkan dengan merujuk pada 4 tahapan Kaizen Teian, yaitu: Encourage People to 

Participate, Motivate people to write proposal, Review, evaluate, and guidance; dan 

Award payment. 

 

Dalam upaya menuju employee empowerment terdapat 4 aspek yang dirasa 

memberi dampak positif dari pelaksanaan SS di Sekolah Global Andalan dan Taruna 
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Andalan di Kabupaten Pelalawan. Berurutan adalah aspek komitmen, aspek motivasi, 

aspek kinerja, dan aspek kemampuan menemukan solusi. Melengkapi hasil angket itu, 

melalui wawancara diketahui mereka yang terlibat dalam program SS telah merubah 

way of thinking, dengan tidak lagi melihat masalah sebagai masalah, namun berusaha 

mencari solusinya. Program SS juga telah meningkatkan sense of belonging terhadap 

sekolah tempat mereka bekerja. 

Satu rekomendasi untuk pengelola program SS di dua sekolah ini disarankan 

melakukan kajian, relfleksi, dan analisis atas capaian selama 5 tahun terakhir. 

Mengingat bahwa tujuan mencapai employee empowerment bukan hal mudah untuk 

diwujudkan karenanya diperlukan desain langkah yang lebih sistematis dan bertahap. 

Misalnya dengan terlebih dahulu mencapai employee involvement yang mencakup 

indikator kreatifitas.     

DAFTAR PUSTAKA 

Creswell, John W. Educational research. 2008. New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Daniel, I. Prajogo, 1999, Review of Total Quality Management Concept, Jurnal Teknik 

Industri Vol. 1., No.1, Desember 1999, pp.12-17. 

De Janasz, Suzanne C, et.al. 2009. Interpersonal Skills in Organization. 3
rd

 Edition. 

New York: The McGraw-Hill Companies, Inc. 

Goetsch, David L dan Stanley B Davis. 2000. Quality Management. New Jersey: 

Pearson Prentice Hall.  

Japan Human Relations Association. 1997, Kaizen Teian 1: Developing Systems for 

Continuous Improvement Through Employee Suggestions, New 

York:Productivity Press. 

Kato, Isao dan Art Smalley. 2011. Toyota Kaizen Methods. Jakarta: TransMedia 

Pustaka. 

Lei Suang, 2014, Implementasi Sistem Saran (Suggestion System) dalam Pemberdayaan 

Karyawan (employee empowerment), Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol 2; 

No.1; Januari 2014, pp.34-47. 

Miller, Jon, 2003, The Suggestion System is no Suggestion,Gemba Research LLCThird 

edition in November 2003, Mukilteo, WA 98275 

Neagoe, L. Nicoleta, Klein, V. MĂRĂSCU KLEIN, 2009, Employee Suggestion 

System (Kaizen Teian): The Bottom-up Approach for Productivity 

Improvement, International Conference on Economic Engineering and 

Manufacturing Systems, Brasov, 26 – 27 November 2009, RECENT, Vol. 10, 

no. 3(27), November, 2009, pp.361-366. 

Sallis, Edward. 2002. Total Quality Management in Eduation, Kogan Page Press, UK: 

London 

Verdinejad, Fereydun, Mughari A. Mokhtari, dan Ghasemi M., 2010, Organizational 

suggestion system in the era of holding by developing an innovative model: the 

case of bonyade ta avon holding in Iran (an applied model), Iranian Journal of 

Management Studies (IJMS) Vol 3. No.3. January 2010 pp. 5–24. 

 

_____0000_____ 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                               1028 
 

91 

TINGKAT PENGORGANISASIAN INTEGRASI INTERNET DI SEKOLAH 
(THE LEVEL OF INTERNET ORGANIZING SCHOOL) 

 

Said Suhil Achmad 
Mohd. Izham Mohd. Hamzah 

Email: saidsuhil@lecturer.unri.ac.id,  Izham@ukm.my 
Universitas Riau Pekanbaru 

 

Abstract 
This study aims to determine how high the organization of schools and the 
integration of the internet in schools. Is there a significant relationship 
between the two variables? How large is the contribution of the level of 
organization of the school to the level of integration of the internet in 
school? Are there differences in the organization of schools and school 
integration based on school ege. The study used a survey method. The 
respondents of this study of 75 people. Data were collected using a 
questionnaire developed by researchers based on their own research 
construct. Beforethe questionnaire used, analysis ofthe validity and 
reliability. Based on descriptive analysis shows that the level oforganization 
ofthe school and the level of integration of the internetin schools at the high 
category. Based on the analysis of "Product Moment" that there isa 
significant relationship between the level of organization of the school-level 
integration of the internet in schools 0.86%, while the contribution rate to 
the level of organization of school integration of the internetin school was 
74.5%. Means, the restis determined by other variables. MANOVA test 
showed that here was nosignificant difference level of organization and the 
level of integration of the schools in the school internet based school age. 
 
Key word: organization, integration, internet  

 Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi pengorganisasian 

sekolah dan   pengintegrasian internet di sekolah. Apakah terdapat hubungan 

yang signifikan antara kedua variabel tersebut? Berapa besar sumbangan  

tingkat pengorganisasian sekolah terhadap tingkat pengintegrasian internet di 

sekolah? Apakah terdapat perbedaan pengorganisasian sekolah dan 

pengintegrasian sekolah berdasarkan berdasarkan usia sekolah  Penelitian 

menggunakan metode survey. Responden penelitian ini sebanyak 75 orang. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan angket yang dibangun sendiri oleh 

peneliti berdasarkan kontruk penelitian. Sebelum angket digunakan, dilakukan 

analisis  validitas dan reabilitas. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh 

gambaran bahwa tingkat pengorganisasian sekolah dan tingkat  

pengintegrasian internet di sekolah berada pada kategori tinggi. Berdasarkan 

analisis “Product Moment” bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

tingkat pengorganisasian sekolah dengan tingkat pengintegrasian internet di 

sekolah sebesar 0.863%, sedangkan sumbangan tingkat pengorganisasian 

sekolah terhadap tingkat pengintegrasian internet di sekolah sebesar 74,5%. 

Berarti, sisanya ditentukan oleh variabel lain. Uji Manova pula menunjukan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengorganisasian 
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sekolah dan tingkat pengintegrasian internet di sekolah berdasarkan usia 

sekolah.  

 

Keyword: pengorganisasian, pengintegrasian, internet 

Pengantar 

Pengintegrasian internet di sekolah tidak akan berjalan dengan sendirinya, ia 

bersangkutpaut dengan bagaimana kepala sekolah melaksanakan manajemen sekolah, 

dalam hal ini khususnya pengorganisasian sekolah. Karena pengintegrasian internet 

sangat memerlukan usaha yang jitu dalam pengurusan orang-orang, yang menyangkut 

peletakan hak dan tanggungjawab seseorang pada posisi dan tempat yang tepat dan 

jelas. Sementara usaha itu ditentukan oleh banyak hal, di antaranya, usia sekolah, 

jumlah guru, pengalaman kerja, pelatihan ICT (internet) yang diterima oleh kepala 

sekolah. Sekolah sebagai organisasi pendidikan memerlukan tatanan yang baik agar 

dapat mempermudah pencapaian tujuan pendidikan, makanya perlu proses 

pengorganisasian yang baik pula. Makanya kajian ini diharapkan dapat 

menyumbangkan suatu konsep bagaimana pengorganisasian sekolah yang harus 

dilakukan oleh kepala sekolah apabila ingin mengintegrasikan internet di sekolah secara 

makmimal. Karena apabila kehadiran internet di sekolah tidak diimbangi oleh 

pengorganisasian yang baik akan membuat prestasi sekolah menurun. Seperti yang 

dikatakan Rusman, Deni, dan Cepi (2011) mengatakan bahwa TIK akan memberikan 

manfaat pada pendidikan jika TIK itu direncanakan dan digunakan secara baik untuk 

Kegiatan pendidikan. Tanpa adanya desain yang baik TIK tidak akan memberikan 

manfaat yang optimal, bahkan tidak menutup kemungkinan justru akan menjadi 

penghalang aktivitas pendidikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan OECD on line) dan 

yang pada intinya menjelaskan bahwa memang TIK memiliki kebaikan dan bisa 

dimanfaatkan untuk pendidikan. Namun demikian TIK-nya sendiri tidak akan 

memberikan dampak yang signifikan dibandingkan dengan pembelajaran biasa jika 

penggunaan TIK itu tidak dikelola dengan baik. 

Rashid (2007) mengatakan bahwa manajemen sekolah tidak dapat memisahkan 

dirinya dari membuat keputusan pada tiap hari karena ini merupakan unsur penting 

dalam manajemen sekolah. Maka masalah di sekolah kaitannya dengan manajemen 

kepala sekolah, seperti yang disebutkan oleh Unpad.ac.id (18/09/2011) bahwa 

manajemennya kurang optimal, sehingga menjadi menyebabkan masalah dalam efektif 

dan efisien serta standar pendidikan. 

Banyak penelitian menunjukkan adanya hubungan antara manajemen yang 

efektif dengan kualitas sekolah, atau dengan kata lain manajemen dapat menjadi 

pembeda antara sekolah yang efektif dan efisien. Hal itu dibuktikan oleh penelitian yang 

dilakukan di Amerika Serikat, Hongkong, Inggris, Israel dan Selandia Baru (Tony dan 

Coleman 2012). Dibuktikan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang 

mengambil alih tanggung jawab pendidikan dari pemerintah nasional, regional dan lokal 

di mana pengurus sekolah dapat mengambil alih suatu pendekatan strategis, yang 

mengintegrasikan beberapa aspek manajemen yang berbeda untuk mengatur dan 

mencapai tujuan lembaga pendidikannya sendiri. 
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Pernyataan Masalah 

Pengintegrasian ICT khususnya internet di sekolah di Indonesia menurut Yaumi (2011) 

dalam kajiannya menyimpulkan bahwa integrasi ICT  yang berkembang di Indonesia 

masih berada dalam tataran meniru, pengaturan baru dan penyesuaian seperti 

penggunaan teknologi ke dalam pembelajaran. Integrasi yang mengarah kepada 

modifikasi, difusi dan kreasi inovasi ICT belum dapat dilakukan baik oleh amalan ICT 

mahupun oleh ahli pendidikan. Kedua amalan ICT dan ilmuan pendidikan masih 

berjalan secara terpisah dan belum bekerja secara kolaborasi untuk membangun satu 

kekuatan dalam melakukan modifikasi, reredakan dan penciptaan inovasi ICT  yang 

terintegrasi dalam pembelajaran padahal pembelajaran melalui E-learning merupakan 

suatu keperluan yang sangat mendesak dalam rangka membangun manusia Indonesia 

seutuhnya. Walaupun teori difusi inovasi telah banyak dilakukan dalam penggunaan 

ICT   dalam pembelajaran, berbagai halangan seperti kurangnya materi pengajaran yang 

berbahasa Indonesia, terhadnya kemampuan bahasa Inggris, akses internet yang belum 

diagikan, belum siapnya guru dan terbatas waktu masa dalam memperdalam 

pengetahuan dan kemahiran teknologi masih dominan dihadapi oleh hampir seluruh ahli 

ICT dan ahli pendidikan. 

Pemerintah telah berusaha melengkapi sarana dan pra sarana ICT di sekolah, 

namun menurut Anderson & Dexter (2003) bahwa "Walaupun infrastruktur teknologi 

penting, tapi teknologi pendidikan untuk menjadi sebagian daripada sebuah sekolah, 

kepimpinan teknologi adalah lebih perlu" dan dipertegaskan lagi oleh Elanangan & 

Jacobsen dalam Izham & Rusnah (2008) bahwa ramai administrator sekolah tidak 

dilatih dalam peranan mereka sebagai pemimpin teknologi. Pentadbir-pentadbir sekolah 

juga dilihat kurang menggunakan komputer secara kerkesan dengan pelajar-pelajar 

justeru itu mereka tidak mempunyai visi pedagogikal mahupun pengalaman 

membimbing guru-guru, kerana menurut Carr & Burnham (1997) dalam Bush & 

Coleman (2012) sebaliknya mengatakan bahwa ICT memiliki kesan berpotensi terhadap 

cara sekolah beroperasi.  

 Sementara itu di Indonesia, diakui memang belum optimalnya administrator 

sekolah melakasanakan manajemen sekolah untuk menghadapi tekanan ICT. Hal ini  ini 

dibuktikan oleh Kajian Wongkar (1990) dalam Husaini (2009) isu penting dalam 

perencanaan sekolah, iaitu (i) Administrator sekolah menganggap aktivitas prosedural 

perencanaan pendidikan tidak perlu; (ii) menggunakan jalan pintas, (iii) birokrasi 

penghambat prosedur perencanaan; (iv) kesepahaman dalam perencanaan pembangunan 

sekolah tidak didukung oleh kemampuan profesional; (v) kepala sekolah tidak mampu 

memahami aspek prosedural dan substansial perencanaan pendidikan. 

 Hal ini jelas dapat menghambat fungsi manajemen yang lain, terutama 

perorganisasian sekolah, sama halnya dengan pengangkatan kepala sekolah Di 

Indonesia, semestinya seorang kepala sekolah harus memiliki sertifikat calon kepala 

sekolah, namun hampir terjadi di seluruh Indonesia bahwa pelantikan kepala sekolah 

kurang menjalankan prosedur secara obyektif, lebih pada pertimbangan subyektif 

(Edukasi.kompas 2013). Hal ini dibenarkan Menteri Pendidikan Nasional (Nuh 2010) 

bahwa keterampilan kepala sekolah dalam mengorganisir sekolah di Indonesia masih 

rendah, bahkan di bawah Malaysia dan Singapura. Padahal menurut Danim & Suparno 
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(2009) seorang kepala sekolah harus memiliki kelebihan dibandingkan dengan wakil 

kepala sekolah dan para guru, termasuk komunitas sekolah lainnnya. Karena itu proses 

rekrutmen kepala sekolah, menurut Castetter (2004) dalam Suhardiman (2012) bahwa 

hasil penelitian menunjukkan program rekrutmen kepala sekolah yang baik akan 

menghasilkan komitmen bahwahan yang lebih baik dan juga berpengaruh terhadap 

usaha mempersiapkan pemimpin yang akan datang, karir, kejayaan para bawahan 

tangan dan dapat memecahkan masalah dan menjalakan pembaharuan. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat pengorganisasian sekolah dalam pengintegrasian 

internet di sekolah. 

2. Untuk mengetahui tingkat pengintegrasian internet di sekolah. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tinggi 

pengorganisasian sekolah dengan pengintegrasian internet di sekolah. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat sumbangan yang signifikan tingkat 

pengorganisasian sekolah terhadap tingkat pengintegrasian internet di sekolah. 

5. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengorganisasian sekolah berdasarkan 

berdasarkan usia sekolah. 

6. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pengintegrasian sekolah berdasarkan 

berdasarkan usia sekolah. 

 

Konsep Pengorganisasian sekolah 

 

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun dari pendapat Stonner, Freman dan 

Gilbert 1996; Gibson, Ivancevich, Donnely, dan Konopaske 2009 tentang manajemen, 

di mana pengorganisasian adalah satu dari proses manajamen. Pengorganisasian adalah 

proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, kekuasaan, dan sumber-sumber daya di 

antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. 

(Stonner, Freman dan Gilbert, 1996). Siagian (2005) mengartikan pengorganisasian 

adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, peralatan, tugas-tugas, dan 

wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang 

dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian yang tertua dari pendapat Terry 

dalam Asnmawi (2012) bahwa pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan 

hubungan-hubungan perilaku yang efisien antara orang-orang, sehingga mereka dapat 

bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan 

tugas-tugas tertentu dan dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau 

sasaran tertentu. 

Pengorganisasian dalan bahasa Inggeris di sebut dengan “Organazing”. Menurut 

Stonner, Freman dan Gilbert (1996) Pengorganisasian adalah proses mengatur dan 

memperuntukkan pekerjaan, kuasa dan sumber-sumber di antara anggota organisasi, 

sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Robbins & Coulter (2009) 

mengatakan  bahwa morganisir adalah menentukan apa yang harus diselesaikan, 

bagaimana caranya dan siapa yang akan menjalankan. Gibson, Ivancevich, Donnelly & 
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Konopaske (2012) mengatakan  bahwa Pengorganisasian sebagai proses menunjuk pada 

rangkaian aktiviti yang menghidupkan suatu struktur organisasi tertentu, yang terdiri 

daripada: (i) Pengagihan kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada 

perseorangan tertentu, kumpulan-kumpulan dan unit; (ii) Pengagihan aktivitas menurut 

tingkat kekuasaan dan tanggungjawab, (iii) Pengagihan tugas menurut bentuk dan jenis 

yang berbeza-beza; dan (iv) Penggunaan mekanisme penyelarasan aktiviti perseorangan 

dan kumpulan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan konsep pengorganisasian sekolah 

adalah:cara menentukan tugas mana yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, 

cara mengelompokkan tugas-tugas, siapa melapor kepada siapa dan pada tingkat mana 

pengambilan keputusan diambil. Dari enam komponen ini dikembangkan menjadi 25 

pernyataan yang akan dijadikan item angket. 

 

 

Konsep Pengintegrasian ICT (internet) di Sekolah 

 

Pengintegrasian sekolah dibangun dari pendapat Margaret (2005) iaitu bagaimana 

menggabungkan komponen, bagian atau unsur-unsur ke dalam keseluruhan yang 

kompleks tetapi harmoni. Menurut Daniel (2002); Maftuh (2011) & Fadhillah (2012) 

bahwa UNESCO telah menetapkan Indonesia baru saja menyelesaikan tahap ”applying” 

atau tahap “Learning to Use ICT” dan sudah masuk pada tahap berikut sejak tahun 

2013. Maka konsep pengintegrasian ICT di sekolah di bangun berdasarkan rumusan 

National Eduaction Technology Standard for Administrators (NETS-A). Maka konsep 

pengintegrasian ICT di sekolah National Eduaction Technology Standard for 

Administrators (NETSA), iaitu: (a) visi kepimpinan; (b) pembelajaran budaya masa 

digital, (c) kecermelangan dalam praktik profesional, (d) peningkatan sistemik dan (e) 

kewarganegaraan digital (Peters (2009). Dari lima komponen ini dikembangkan menjadi 

30 pernyataan yang akan dijadikan item angket. 

 

 

Faktor Demografi mempengaruhi pengorganisasian sekolah 

 

Faktor demografi yang dapat dikira mempengaruhi pengorgansisian sekolah dibangun 

dari pendapat Lusthaus, et.al. (1999) yang mengelompokkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja organisasi ke dalam tiga kelompok utama, iaitu: (a) faktor 

eksternal, seperti administrasi, hukum, politik, sosio kultural, ekonomi, teknologi, dan 

stakeholders; (b) faktor motivasi organisasi, iaitu: faktor manusianya; dan (c) faktor 

kapasitas organisasi, yaitu kepemimpinan strategis, sumber daya manusia, manajemen 

keuangan, infrastruktur, manajemen program, proses manajemen, dan hubungan antara 

institusi. Namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada usia sekolah. 

 

Metode Penelitian 

Dalam bagian ini akan dibahas pendekatan, desain penelitian, prosedur, tempat, waktu, 

penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen, teknik analisis 
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data yang digunakan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, 

iaitu  bertujuan mendeskripsikan obyek dari hasil penelitian, sehingga dapat 

disimpulkan unsur-unsur yang terkait dengan pengorganisasian sekolah dalam 

pengintegrasian ICT di sekolah, juga memberikan gambaran dan penjelasan mengenai 

data-data yang diperoleh, dan menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. 

Analisis pertama yang dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui tingkat 

pengorganisasian sekolah dan pengintegrasian ICT di sekolah, analisis kedua adalah 

analisis korelasi iaitu untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara 

pengorganisasian sekolah dan pengintegrasian ICT di sekolah, dan analisis yang ketiga 

adalah analisis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan tingkat 

pengorganisasian sekolah dan tingkat pengintegrasian ICT di sekolah dari faktor 

demografi yang dikaji. 

Prosedur penelitian ini terdiri atas merancang angket sebagai instrumen, 

menjalankan uji coba angket,  analisis validitas dan reabilitas angket, penyebaran 

angket, pengumpulan angket, analisis data, uji hipotesis dan kesimpulan. 

Berdasarkan uraian di atas maka desain penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi penelitian ini adalah kepala sekolah menengah di kota Pekanbaru yang 

berjumlah 91 orang dengan sampel menjadi 75 orang. Penentuan jumlah sampel dengan 

menggunakan rumus Model Krejcie & Morgan (1970) dengan Tingkat kepercayaan = 

95%. Teknik sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah teknik sampel sederhana 

(Creswell 2012). 

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket sebagai 

instrumen penelitian. Angket yang disusun dalam bentuk Skala Likert lima pilihan. 

Menurut Creswell (2012) skala Likert adalah satu skala penelitian yang populer 

digunakan yang menggambarkan skala yang dengan selang secara teori sama di antara 

jawapan. Sebelum mengumpulkan data yang sebenarnya dilakukan uji cuba angket, 

karena angket dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan konstruk penelitian. Menurut 

Chua (2006), uji coba dilakukan untuk melihat validitas dan reabilitas item sebelum 

Demografi 

Pengorganisasian Sekolah 

Pengintegrasian ICT di 

Sekolah 
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dilakukan penelitian yang sebenar. Uji coba dilakukan terhadap kepala sekolah 

menengah di luar responden penelitian, di luar Kota Pekanbaru sebanyak 38 orang. 

Dengan menggunakan kaedah Alfa Cronbach untuk variabel pengorganisasian 

sekolah diperoleh hasil antara 0,957 hingga 0,954, sedangkan untuk pengorganisasian 

sekolah menunjukkan nilai antara 0,979 hingga 0,980. Hal ini menunjukkan instrumen yang 

diguna memiliki reabilitas  yang dapat diterima, karena berada di atas 0,70 (Pallant , 2001). 

Teknik analisis data dilakukan tiga tahap, iaitu analisis statistik deskriptif, 

analisis korelasi dan rergersi dan analisis Manova. Analisis statistik deskriptif 

menggunakan analisis mean dan standar deviasi. Untuk menentukan tingkat mean 

menggunakan kaedah dari Sanger, Et. Al. (2007) . 1,00 – 2.49 kategori rendah, 2,50 – 

3.50 pada kategori sedang dan 3.51 5.00 pada kategori tinggi. Analisis korelasi dan 

regresi ganda, dan analisis Manova (Multivariate Analysis of Variance) untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata pada variable-variabel dependen 

(demografi) antara anggota variable independen ( pengorganisasian sekolah dan 

pengintegrasian internet di sekolah). Semua analisis data dilakukan dengan program 

SPSS 17. 

Temuan dan Pembahasan Penelitian 

Temuan penelitian ini dibagi dalam enam temuan sesuai dengan rumusan masalah di 

atas. Temuan pertama dari hasil analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan 

pertama dan kedua; temuan kedua adalah hasil analisis korelasi dan regresi ganda untuk 

menjawab permasalahan yang ketiga; temuan ketiga dan keempat adalah hasil analisis 

Manova. Temua ini dilaporkan berurutan berdasarkan permasalahan di atas. 

1. Tingkat pengorganisasian sekolah 

Sesuai dengan rumusan konsep pengorganisasian sekolah di atas, maka terdapat 25 item 

dari lima komponen pengorganisasian sekolah, iaitu (1) Cara kepala sekolah 

menentukan tugas mana yang harus dikerjakan, lima item, (2) Cara kepala sekolah 

menentukan siapa yang mengerjakan, 5 item (3) Cara kepala sekolah mengelompokkan 

tugas-tugas, 6 item (4) Cara menentukan siapa melapor kepada siapa. 4 item (5) Cara 

menentukan pada tingkat mana pengambilan keputusan diambil, 5 item. Secara rinci 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan Tabel 1, secara keseluruhan tingkat pengorganisasian sekolah 

berada pada tingkat tinggi (mean= 4,204 dan SD= 0,598. Ini berarti pengorganisasian 

sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah sangat baik. Bila dilihat dari komponen, 

maka komponen D yang tertinggi (Mean=4.38 dan SD 0,78). Ini berarti bahwa cara 

kepala sekolah menentukan siapa dan kepada siapa melapor sudah dilakukan sangat 

baik. Sedangkan bila dilihat dari keseluruhan item, maka dapat disimpulan bahwa 

hampir semua item dari pengorganisasian sekolah berada pada tingkat tinggi, kecuali 

satu item berada pada tingkat sedang pada komponen A, iaitu “Cara kepala sekolah 

menentukan tugas mana yang harus dikerjakan” ; dari item 1, yaitu “Membuat struktur 

organisasi sekolah yang sesuai dengan keperluan sekolah (mean= 3,360 dan SD 

=0,925). Ini berarti kepala sekolah belum sepenuhnya membuat struktur organisasi 
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sekolah yang sesuai dengan keperluan sekolah. Sementara item yang tertinggi ada pada 

komponen 5 “Cara menentukan tingkat mana pengambilan keputusan diambil” pada 

item nomor 2, yaitu “ Memberikan kewenangan kepada semua wakil kepada untuk 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing (mean=4,60 dan 

SD=0,483). Ini berarti kepada sekolah benar-benar memberikan kewenangan kepada 

semua wakil kepada untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-

masing. 

Tabel 1 Tingkat Pengorganisasian Sekolah berdasarkan  

No Item Pernyataan Mean SD Interpretasi 

A Cara kepala sekolah menentukan tugas mana yang harus dikerjakan  

1 Membuat struktur organisasi sekolah yang sesuai dengan 

keperluan sekolah. 

3,360 0,925 Sedang 

2 Menetapkan uraian tugas yang harus dilakukan oleh 

setiap wakil kepala sekolah. 

4,120 1,013 Tinggi 

3 Menetapkan uraian tugas yang harus dilakukan oleh 

pegawai seolah. 

4,520 0,601 Tinggi 

4 Menetapkan uraian tugas yang harus dilakukan oleh guru. 4,400 0,805 Tinggi 

5 Menetapkan uraian tugas yang harus dilakukan secara 

bersama. 

4,453 0,684 Tinggi 

 Jumlah 4,170,6 0,806 Tinggi 

B Cara kepala sekolah menentukan siapa yang mengerjakan  

1 Menunjuk guru yang layak menjadi wakil kepada sekolah 

bidang kurikulum dan pembelajaran. 

4,293 0,818 Tinggi 

2 Menunjuk guru yang layak menjadi wakil kepada sekolah 

bidang sarana dan prasarana. 

4,400 0,753 Tinggi 

3 Menunjuk guru yang layak menjadi wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaaan yang mampu memanfaatkan internet.. 

4,227 0,863 Tinggi 

4 Menunjuk guru yang layak menjadi wakil kepada sekolah 

bidang hubungan dengan masyarakat. 

4,387 0,733 Tinggi 

5 Menunjuk tenaga ahli (tenaga khusus) yang layak 

memanfaatkan internet 

3,533 0,920 Tinggi 

 Jumlah 4,168 0,817 Tinggi 

C Cara kepala sekolah mengelompokkan tugas-tugas 

1 Membuat unit ICT yang membantu bidang manajemen 

sekolah. 

4,267 0,949 Tinggi 

2 Membuat unit ICT yang membantu bidang pengajaran 

bagi guru. 

3,947 0,985 Tinggi 

3 Membuat unit ICT yang membantu bidang pembelajaran 

bagi siswa di kelas. 

4,133 0,963 Tinggi 

4 Membuat unit ICT yang membantu bidang bidang 

hubungan dengan masyarakat 

3,867 1,082 Tinggi 

5 Membuat unit kerja dalam bidang ICT 4,133 0,991 Tinggi 

6 Membuat kelompok kerja guru dalam bidang ICT. 3,693 1,208  

  Jumlah 4,007 1,03 Tinggi 

D Cara menentukan siapa melapor kepada siapa  

1 Mewajibkan setiap wakil kepala membuat laporan 

tahunan dalam bidangnya masing-masing. 

4,480 0,578 Tinggi 

2 Mewajibkan setiap unit kerja membuat laporan tahunan 

dalam bidangnya masing-masing. 

4,253 0,902 Tinggi 

3 Mewajibkan semua guru membuat laporan semester 4,560 0,702 Tinggi 
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setiap mata pelajaran yang diajarkannya. 

4 Mengharuskan kepala tata usaha membuat laporan 

tahunan bidang tugasya . 

4,227 0,938 Tinggi 

 Jumlah 4,38 0,78 Tinggi 

E Cara menentukan pada tingkat mana pengambilan keputusan diambil 

1 Bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil di 

sekolah tentang internet. 

4,573 0,681 Tinggi 

2 Memberikan kewenangan kepada semua wakil kepada 

untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya 

masing-masing. 

4,640 0,483 Tinggi 

3 Meminta semua wakil kepada hanya bertanggung jawab 

terhadap pekerjaannya masing-masing. 

4,093 0,947 Tinggi 

4 Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dalam 

pemanfaatan internet di luar sekolah. 

4,080 1,050 Tinggi 

5 Mengharuskan semua guru melaksanakan tugas sesuai 

dengan bidangnya masing dalam pemanfaatan internet. 

4,453 0,759 Tinggi 

 Jumlah 4,37 0,78 Tinggi 

  Keseluruhan 4,204 0,598 Tinggi 

  

2. Tingkat pengintegrasian internet di sekolah 
 

Sesuai dengan rumusan konsep pengorganisasian sekolah di atas, maka terdapat 30 item 

dari lima komponen pengorganisasian sekolah, iaitu (1) Visi kepimpinan, 7 item, (2) 

Pembelajaran budaya masa digital, 5 item, (3) Kecermelangan dalam praktik 

profesional, 6 item, (4) Peningkatan sistemik, 6 item, (5) Kewarganegaraan digital, 6 

item. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2. 

Berdasarkan Tabel 2, secara keseluruhan tingkat pengintegrasian ICT sekolah 

berada pada tingkat tinggi (mean= 4,240 dan SD= 0,836. Ini berarti tingkat 

pengintegrasian ICT sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah sangat baik. Namun 

bila dilihat dari komponen, maka komponen D yang tertinggi (Mean=4.244 dan SD= 

0,761). Ini berarti bahwa cara kepala menentukan peningkatan sistemik sangat baik di 

sekolah dalam rangka pengintergrasian internet di sekolah. Bila dilihat dari keseluruhan 

item, maka 27 item berada tingkat tinggi, dua item pada tingkat sedang dan 1 pada 

tingkat rendah.  

 Dari 27 item tersebut, maka item tertinggi adalah item 1, dari pada komponen D, 

yaitu “Mendorong perubahan yang bertujuan meperkaya praktik manajemen sekolah” 

(Mean= 4.573 dan SD= 0,498). Ini berarti kepala sekolah sudah “Mendorong perubahan 

yang bertujuan meperkaya praktik manajemen sekolah yang berasaskan internet. Item 

tertinggi kedua juga pada komponen D, iaitu item nomor 4 “Mempertahankan personil 

yang kreatif dalam mengembangkan internet di sekolah” (Mean= 4,387 dan SD= 

0,655). Ini berarti kepala sekolah sudah mempertahankan personil yang kreatif dalam 

mengembangkan internet di sekolah. Hal ini sama halnya dengan item nomor 1 dari 

komponen A, iaitu “Memberi inspirasi kepada semua warga sekolah terhadap 

perubahan visi untuk memaksimalkan penggunaan sumber dari internet (mean= 4,373 

dan SD= 0,749). Ini berarti kepala sekolah sudah memberi inspirasi kepada semua 

warga sekolah terhadap perubahan visi untuk memaksimalkan penggunaan sumber dari 

internet. 
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 Dua item yang berada pada tingkat sedang adalah pada komponen A “Visi 

kepimpinan:, yaitu item 7. ”Memberikan saran kepada pihak pemerintah setempat agar 

kebijakan, program, dan pendanaan yang mendukung implementasi internet di sekolah 

(mean= 2.773 dan SD= 1.047). Ini berarti dalam visi kepemimpinan kepada sekolah 

yang memberikan saran kepada pihak pemerintah setempat agar kebijakan, program, 

dan pendanaan yang mendukung implementasi internet di sekolah baru pada tingkat 

menengah. Hal itu sama dengan item 3 “Memfasilitasi komunitas pembelajaran yang 

berbasis internet” dari komponen D. Kecermelangan dalam praktik profesional 

(Mean=3,080 dan SD= 1,024), di mana kepala sekolah belum sepenuhnya memfasilitasi 

komunitas pembelajaran yang berbasis internet. Dan item yang paling rendah adalah 

dari A (Visi kepimpinan), item nomor 2 “Memfasilitasi semua warga untuk 

memaksimalkan penggunaan sumber internet’ (Mean=2,253 dan SP= 1,067) yang 

berarti kepala sekolah sangat rendah dalam memfasilitasi semua warga untuk 

memaksimalkan penggunaan sumber internet. 

 Tabel 2.Tingkat Pengintegrasian Internet di Sekolah  

 No Item Pernyataan Mean SP Interpretasi 
A  Visi kepimpinan 

   

 

1 Memberi inspirasi kepada semua warga sekolah 

terhadap perubahan visi untuk memaksimalkan 

penggunaan sumber dari internet. 

4,373 0,749 

Tinggi 

2 Memfasilitasi semua warga untuk memaksimalkan 

penggunaan sumber internet untuk berhubungan 

dengan pihak dinas pendidikan. 

2,253 1,067 

Rendah 

3 Mengembangkan internet yang dilengkapi dengan 

rencana strategis sejalan dengan visi bersama. 

4,080 0,941 

Tinggi 

4 Menerapkan pemakaian internet yang dilengkapi 

dengan rencana strategis sejalan dengan visi 

bersama. 

3,840 1,103 

Tinggi 

5 Mengkomunikasikan penggunaan internet yang 

sudah dilengkapi dengan rencana strategis sejalan 

dengan visi bersama. 

4,107 0,994 

Tinggi 

6 Memberikan saran kepada pihak dinas pendidikan 

agar kebijakan, program, dan pendanaan yang 

mendukung implementasi internet di sekolah. 

3,760 1,113 

Tinggi 

7 Memberikan saran kepada pihak pemerintah 

setempat agar kebijakan, program, dan pendanaan 

yang mendukung implementasi internet di sekolah. 

2,773 1,047 

Sedang 

 Jumlah 3.598 1.002 Tinggi 

B  Pembelajaran budaya masa digital 

   

  

1 Memastikan inovasi pembelajaran difokuskan pada 

perbaikan yang berkelanjutan di era internet 

4,253 0,718 

Tinggi 

2 Mempromosikan model pembelajaran yang efektif 

dengan menggunakan internet. 

3,853 1,062 

Tinggi 

3 Menyediakan lingkungan berbasis internet untuk 

memenuhi keperluan pembelajaran. 

4,240 0,819 

Tinggi 

4 Memastikan bahwa integrasi internet di sekolah 

membuat praktek kurikulum dan pembelajaran 

menjadi efektif 

4,040 0,965 

Tinggi 

5 Berpartisipasi dalam pembelajaran masyarakat 4,173 0,760 Tinggi 
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lokal, nasional, dan global yang mendorong inovasi, 

kreativitas, dan kolaborasi pada era digital. 

 Jumlah 4.111 0,864 Tinggi 

C  
Kecermelangan dalam praktik profesional    

 

1 Mengalokasikan waktu, sumber daya, dan akses 

untuk memastikan pertumbuhan profesional staf 

yang berkelanjutan dalam kemahiran internet. 

4,187 0,865 

Tinggi 

2 Mengalokasikan sumber daya untuk memastikan 

pertumbuhan profesional guru yang berkelanjutan 

dalam integrasi internet. 

4,027 0,870 

Tinggi 

3 Memfasilitasi komunitas pembelajaran yang 

berbasis internet. 

3,080 1,024 

Sedang 

4 Berpartisipasi dalam komunitas pembelajaran yang 

berbasis internet. 

4,013 1,033 

Tinggi 

5 Mempromosikan model komunikasi yang efektif era 

digital. 

4,200 0,854 

Tinggi 

6 Mengikuti penelitian pendidikan dan tren yang 

muncul dalam internet. 

2,253 1,067 

Rendah 

 Jumlah 3,623 0,952 Tinggi 

D  
Peningkatan sistemik    

 

1 Mendorong perubahan yang bertujuan meperkaya 

praktik manajemen sekolah. 

4,573 0,498 

Tinggi 

2 Bekerja sama dengan pihak profesional untuk 

mengembangkan kinerja staf . 

3,920 1,088 

Tinggi 

3 Merekrut personil yang sangat kompeten yang 

menggunakan internet untuk tujuan-tujuan 

akademik. 

4,333 0,684 

Tinggi 

4 Mempertahankan personil yang kreatif dalam 

mengembangkan internet di sekolah. 

4,387 0,655 

Tinggi 

5 Mengembangkan kemitraan strategis untuk 

mendukung perbaikan sistemik. 

4,253 0,699 

Tinggi 

6 Memelihara infrastruktur yang kuat untuk internet. 4,000 0,944 Tinggi 

 Jumlah 4,244 0,761 Tinggi 

E  
Kewarganegaraan digital    

 

1 Menjamin akses yang adil dalam menggunakan 

internet dan sumber yang tepat untuk memenuhi 

kebutuhan semua siswa. 

4,240 0,836 

Tinggi 

2 Mencontohkan penggunaan internet yang etis, aman 

dan legal. 

4,040 0,936 

Tinggi 

3 Membuat kebijakan penggunaan informasi digital 

dan teknologi yang etis, aman, dan legal. 

4,160 0,789 

Tinggi 

4 Meningkatkan interaksi sosial yang terkait dengan 

penggunaan internet. 

3,840 0,987 

Tinggi 

5 Menjadi contoh pengembangan pemahaman budaya 

bersama tentang isu global melalui internet. 

3,960 0,813 

Tinggi 

6 Memfasilitasi pengembangan pemahaman budaya 

bersama dan keterlibatan dalam isu global. 

4,080 0,955 

Tinggi 

 Jumlah 4,053 0,886 Tinggi 

 Keseluruhan 4,240 0,836 Tinggi 
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3. Hubungan tingkat pengorganisasian sekolah dengan tingkat 

pengintegrasian internet di sekolah 

 

Bagian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ketiga, yaitu apakah terdapat 

hubungan antara tingkat pengorganisasian sekolah dengan tingkat pengintegrasian 

internet di sekolah, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan 

variabel bebas dengan variabel terikat. Prosedur yang dilakukan untuk menjawan 

persoalan ini adalah dengan menguji hipotesis penelitian. 

Sesuai ketentuan, sebelum melakukan analisis korelasi dengan menggunakan 

Product Moment, maka dilakukan berapa analsis sebagai syarat. Analisis pertama 

adalah analisis normalitas data. 

 

 

Tabel 3. Uji Normalitas  

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

  
Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. 
Mean Sd 

Statistic df Sig. 

X 0.131 75 0.003 3.9098 0.65429 .940 75 0.002 

Y 0.096 75 0.086 4.1968 0.60219 .955 75 0.010 

 

Kaedah yang digunakan untuk uji normaitas adalah jika nilai signifikansi 

p>0,05, maka distrinbusi data normal. Dengan menggunakan data dari Tabel 3 

diperoleh Dhitung untuk variabel X sebesar 0,131. Dari Tabel Kolmogorov-Smirnov
 
nilai 

DTabel = 0,154 . Ternyata Dhitung variabel X = 0,131 < DTabel = 0,154, sehingga Ho 

diterima, maka keputusannya data berkontribusi normal. Sedangkan untuk variabel Y 

Dhitung 0,096.  Dari Tabel Kolmogorov-Smirnov
 
nilai DTabel = 0,154. Ternyata Dhitung 

variabel X = 0,96< DTabel = 0,154, sehingga Ho diterima, maka keputusannya data juga 

berkontribusi normal. 

Selanjutnya uji linieritas. Kaedah yang digunakan adalah jika signifikansi p< 

0,05, maka hubungannya linier, sebaliknya jika signifikansi p> 0,05, maka 

hubungannya adalah tidak normal. Hasil perhitungan dari Tabel 4, diperoleh diperoleh 

Fhitung = 0,31. Ternyata Fhitung = 0,31 > dari 0,05. Maka model regresi linier¸ dan dapat 

digunakan untuk meramal tingkat pengintegrasian internet di sekolah oleh tingkat 

pengorganisasian sekolah. Artinya hubungan kedua variabel linier. 
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Tebel 4. Analisis Linieritas 

   Sum of 

Square

s df 

Mean 

Square F Sig. 

Y * X Between 
Groups 

(Combin

ed) 

28.702 36 .797 10.176 .000 

Linearity 23.589 1 23.589 301.092 .000 

Deviatio

n from 

Linearity 

5.113 35 .146 1.865 .031 

Within Groups 2.977 38 .078   

Total 31.679 74    

 

 

Selanjutnya dilakukan analisis untuk menguji hipotesis penelitian,, yaitu: 

Ho: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengorganisasian 

sekolah dengan tingkat pengintegrasian internet  di sekolah menengah Kota 

Pekanbaru. 

Ha: Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengorganisasian sekolah 

dengan tingkat pengintegrasian internet  di sekolah menengah Kota Pekanbaru. 

 

Dengan menggunakan analisis Product Moment. Kaedah yang digunakan adalah 

bila nilai signifikansi p> 0,05, maka Ho diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara 

tingkat pengorganisasian sekolah dengan tingkat pengintegrasian internet di sekolah 

menengah Kota Pekanbaru, sebaliknya bila nilai signifikansi p< 0,05, maka terdapat 

hubungan antara tingkat pengorganisasian sekolah dengan tingkat pengintegrasian 

internet di sekolah menengah Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan Tabel 5 nilai koefesien korelasi sebesar 0.863 menunjukkan  bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara tingkat pengorganisasian sekolah dengan tingkat 

pengintegrasian internet di sekolah menengah Kota Pekanbaru. Artinya positif ada 

hubungan antara variabel X dan Y, jika terjadi peningkatan tingkat pengorganisasian 

sekolah maka akan terjadi peningkatan tingkat pengintegrasian internet di sekolah 

menengah Kota Pekanbaru, demikian sebaliknya. Sedangkan besarnya sumbangan 

tingkat pengorganisasian sekolah (x) terhadap tingkat pengintegrasian internet di 

sekolah menengah Kota Pekanbaru (y) = 74,5%. . Ini menunjukan bahwa sumbangan 

tingkat pengorganisasian terhadap tingkat pengintegrasian internet di sekolah menengah 

Kota Pekanbaru sebesar 74,5% sisanya disumbangkan oleh variabel lain. 

 

Tabel 5 Analsis Korelasi Product Moment 

Model R R Adjusted Std. Error Durbin-Watson 
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Square R 

Square 

of the 

Estimate df1 df2 

Sig. F 

Change  

1 0.863
a
 0,745 0,741 0,33290 1 73 0,000 2,076 

 

4. Perbedaan tingkat pengorganisasian sekolah dan tingkat pengintegrasian 

internet di sekolah berdasarkan usia sekolah 

 

Bagian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang kelima, yaitu apakah terdapat 

perbedaan tingkat pengorganisasian sekolah dan dan tingkat pengintegrasian internet di 

sekolah berdasarkan usia sekolah. Prosedur yang dilakukan untuk menjawab persoalan 

ini adalah dengan menguji hipotesis penelitian. Analisis perbedaan dijalankan dengan 

Multivariate Analysis of Variance (Manova). Sebelum analisis Manova, iaitu untuk 

untuk menguji hipotesis yang dibuat bagi menentukan matrik kehomogenitas varians-

kovarian (homoginity of varians covarianse matrict) dengan menggunakan uji Box’s M 

(Box’s M Test). Ujian Box’s M (Box’s M Test) . 

Tabel 6 Box`s M perbedaan tingkat pengorganisasian sekolah sekolah  

 

Box's M 

Nilai F df1 df2 Sig. 

5.737 0.436 12 7803.613 0.950 

 

Ujian Box’s M (Box’s M Test) yang pertama dijalankan untuk menjawab hipotesis 

operasional Ho
 
sebagai berikut: 

 

Ujian bagi menentukan matrik kehomogenitas varians-kovarian (homoginity of varians 

covarianse matrict) dijalankan dengan ketentuan:  

 

a) Jika signifikansi (sig.) > 0.05, Ho ditolak. 

b) Jika signifikansi (sig.) < 0.05, Ho diterima. 

 

Tabel 6 menunjukkan nilai Box`s M sebesar = 9.436 dan signifikansi = 0.950 (p> 

0.001), sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya kovarian kedua kelompok sama, 

oleh karena itu proses analisis diskriminasi dapat dilanjutkan (Hair et al. 2010, dalam 

Sarwono 2013). 
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Tabel 7 Analisis diskriminasi 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 0.047
a
 100.0 100.0 0.212 

 

Korelasinya sebesar 0,212 Artinya, korelasi antara variabel tergantung dan kelima 

variabel terikat dan kelima variabel bebas rendah, karena jauh dari 1. 

 

 

Tabel 8. Wilks’ Lambda perbedaan tingkat pengorganisasian sekolah berdasarkan usia 

sekolah. 

 

Kesan  

Nilai 

Wilks’Lambda 

 F DK Antara 

kumpulan 

DK dalam 

kumpulan 

Sig. 

 1 0.877  1.168 4 70 0.323 

 

Ho
1
:  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengorganisasian dan tingkat 

pengintegrasian internet di sekolah berdasarkan usia sekolah. 

 

Ho
2
:  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengintegrasian internet di 

sekolah berdasarkan usia sekolah. 

Ujian bagi menentukan matrik kehomogenitas varians-kovarian (homoginity of 

varians covarianse matrict) dijalankan dengan ketentuan: 

  

a) Jika signifikansi (sig.) > 0.05, Ho ditolak. 

b) Jika signifikansi (sig.) < 0.05, Ho diterima. 

 

Tabel 8 menunjukkan  bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat 

pengorganisasian sekolah dan tingkat pengintegrasian internet di sekolah berdasarkan 

usia sekolah dengan nilai Wilks’α = 0.323, F(4,70) = 0.323 (p>0.05). Ini menunjukkan 

H0
 
“Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengorganisasian sekolah dan 

tingkat pengintegrasian internet di sekolah berdasarkan usia sekolah.”, diterima. 

Bermakna tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengorganisasian sekolah 

dan tingkat pengintegrasian internet di sekolah berdasarkan usia sekolah. Selanjunya 

dianalisis Manova. 
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Jadual 9. Manova perbedaan tingkat pengorganisasian sekolah dan tingkat 

pengintegrasian internet di sekolah berdasarkan usia sekolah.  

 

Varibel 

Umur sekolah Mean SD N 

Type III 
Sum of 
Squere 

DF Mean 
Squere 

F Sig. 

X Kurang dari 6 tahun 3.8750 0.67322 8 1.555
a 4 0.389 1.077 0.375 

Antara 6 - 10 tahun 4.1880 0.72297 10 

Antara 11 - 15 tahun 4.1345 0.61091 11 

Antara 16 - 20 tahun 4.0840 0.64785 10 

Lebih dari 20 tahun 4.3211 0.53165 36 

Y Kurang dari 6 tahun 3.6042 0.71922 8 1.429 4 0.357 0.827 0.512 

Antara 6 - 10 tahun 4.0567 0.69621 10 

Antara 11 - 15 tahun 3.7515 0.71108 11 

Antara 16 - 20 tahun 3.9200 0.63910 10 

Lebih dari 20 tahun 3.9824 0.62185 36 

 

Tabel 9 menunjukkan  bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat 

pengorganisasian sekolah berdasarkan umur sekolah dengan nilai F= 1.007 dan sig. 

0.375(p>0.05). Ini menunjukan bahwa sekolah yang berumur lebih dari 20 tahun 

(Mean= 4,3211 dan Sd= 0.53165) mempunyai nilai lebih tinggi dari sekolah yang 

berumur Antara 6 - 10 tahun (mean= 4.1880 dan SD=0.72297). Demikian seterusnya 

dan terendah adalah sekolah yang berumur di bawah lima tahun. Hal ini menunjukkan 

hipotesis Ho
 “

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengorganisasian 

sekolah berdasarkan umur sekolah”, diterima.  

Tabel 9 menunjukkan  bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pengintegrasian 

internet di sekolah berdasarkan usia sekolah dengan nilai F= 0,827 dan sig. 0.512 

(p>0.05). Ini menunjukan bahwa sekolah yang berumur Antara 6 - 10 tahun mempunyai 

nilai yang lebih dari sekolah yang berumur Lebih dari 20 tahun (Mean= 3.9824 dan Sd= 

0.62185). Demikian seterusnya dan terendah adalah sekolah yang berumur di bawah 

lima tahun. Hal ini menunjukkan hipotesis Ho
 “

Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikantingkat pengintegrasian internet di sekolah berdasarkan usia sekolah”, 

diterima.  

Hasil dan Pembahasan  

Pengorganisian sekolah dan pengintegrasian internet ternyata berjalan sama, karena 

aspek pendukung utamanya sama, iaitu manusianya bukan faktor benda. Kekurangan di 

bidang kebendaan di sekolah ternyata tidak  berpengaruh banyak terhadap manajemen 

sekolah, yang lebih penting adalah pengelolaan faktor manusianya. Hal ini  sejalan 

dengan pendapat McDonagh, et. all, (2000) bahwa aspek ICT hanya memberikan 
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sumbangan  kurang lebih 10% terhadap kesuksesan pengelolaan ICT center, di mana  

90% keberhasilan bersumber dari faktor manusia dan sosial organisasi. Makanya umur 

sekolah terlalu kecil pengaruhnya terhadap kedua variabel, yang lebih menentukan 

adalah faktor manusia.  

Sekolah yang diterpa tantangan, lalu disikapi dengan baik oleh manusianya, baik 

pimpinan dan  bawahan, maka sekolah akan mampu membuat perubahan, apalagi 

dilakukan secara berencana, karena perubahan yang terencana akan memberikan 

pengaruh yang positif. Hal ini sejalan dengan pendapat Robbins & Coulter (2009) 

bahwa perubahan terencana adalah upaya-upaya perubahan yang bersifat proaktif dan 

secara sengaja dilakukan organisasi. 

 

Kesimpulan 

1. Tingkat pengorganisasian sekolah berada pada tingkat tinggi, demikian halnya 

dengan tingkat pengintegrasian internet di sekolah, hal ini berarti kepala sekolah 

sudah melaksanakan pengorganisasian sekolah dengan baik dan melakukan 

pengintegrasian internet dengan baik pula. Caranya kepala sekolah  

mengorganisir orang-orang, menempatkan hak dan tanggungjawab seseorang 

pada posisi dan tempat yang tepat dan jelas. 

2. Hal yang sangat baik yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 

pengorganisasian sekolah, iaitu dengan cara menentukan siapa dan kepada siapa 

melapor, sehingga apa yaang dikerjakan menjadi terkawal dengan baik. Namun 

ada hal yang masih terasa kurang, iaitu cara kepala sekolah menentukan tugas 

mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, sehingga bawahan dapat 

mengerjakannya tetap waktu. 

3. Hal yang sama baiknya yang dilakukan kepala sekolah dalam pengintegrasian 

internet di sekolah adalah cara  menentukan peningkatan secara sistemik 

pengintergrasian internet di sekolah, hal ini yang membuat pengintegrasian 

internet berjalan dengan teratur di sekolah, tetapi masih pada tingkat sedang 

dalam dalam memberikan saran kepada pihak pemerintah setempat agar 

kebijakan, program, dan pendanaan yang mendukung implementasi internet di 

sekolah, dan yang sangat kurang adalah belum memfasilitasi semua warga untuk 

memaksimalkan penggunaan sumber internet di sekolah, sehingga internet 

hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja, terutama yang berkaitan dengan 

kehumasan. 

4. Terdapat hubungan yang kuat dan positif antara tingkat pengorganisasian 

sekolah dengan tingkat pengintegrasian internet di sekolah.  Artinya semakin 

tinggi tingkat pengorganisasian sekolah semakin tinggi pula tingkat 

pengintegrasian internet di sekolah 

5. Sumbangan tingkat pengorganisasian sekolah terhadap tingkat pengintegrasian 

internet di sekolah menengah Kota Pekanbaru sebesar 74,5%, menunjukan 

bahwa faktor-faktor lain sangat kecil pengaruhnya dalam proses pengintegrasian 

internet di sekolah, namun tetap juga selalu diperhitungkan. 

6. Umur sekolah tidak membedakan tingkat pengorganisasian sekolah dan tingkat 

pengintegrasian internet yang dilakukan kepala sekolah secara signifikan, tetapi 
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tetaplah umur sekolah ada pengarugnya terhadap tingkat pengorganisasian 

sekolah dan tingkat pengintegrasian internet di sekolah. 

7. Walapun faktor usia sekolah tidak membuat perbedaan yang berarti dalam  

pengorganisasian sekolah dan pengintegrasian internet di sekolah, namun 

sekolah yang  usianya lebih tua tetap lebih baik.  
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Abstract 
The objective of mathematical studies is basically for the students to be able to utilize 
or apply math that they learned in everyday life and in learning other subjects.  The 
results of student’s math learning could be observed from their ability to solve math 
problems consisting of equation and narrative problems. Narrative problems are 
questions which are presented in a story-like manner and have relations with the 
situation that the students face in everyday life. Mathematics is one of the least 
favored subject and the student’s mastery over the subject are quite lacking, also the 
difficulty of students to solve such narrative problems. As such, there is a need to 
exercise this research to increase the students’ capability in solving narrative 
problems. This research aims to discover (1) Toobserve the SSCS learning 
implementation model by mathematic teachers in class. (2) To discover the effect of 
SSCS learning model towards the ability to solve mathematical narrative problems to 
VIII grade students of National Middle School 14 Pekanbaru academic years 
2014/2015. The research design that was used is Quasi Experimental.  The 
experiment design that is going to be used in this research is The One Group Pretest-
posttest Design which includes Quasi Experimental Design Without Control Group 
with the sample of 28 students of the VIII grade National Middle School 14 
Pekanbaru. Data collection is done through observation and learning test results.The 
result of this research shows that (1) The SSCS Learning Implementation Model in 
National Middle School 14 Pekanbaru had been done according to the Learning 
Implementation Plan. (2) There is a significant influence from the SSCS learning 
model towards the students’ capability in solving narrative problems, in which this 
case could be seen from the average score after treatment is better than before. 
Meanwhile, the behavior and skills of the students have not all reached the required 
Mastery Minimum Criteria. There are still 5 more students that have not yet reached 
the Mastery Minimum Criteria in terms of behavior and 6 more in terms of skills.  

 
Key words:  Influence, Narrative Problem, SSCS Learning, Capability, Solve 

Pendahuluan 
Tugas utama guru sebagai pendidik profesional adalah mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat 

profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau 

keterampilan yang memenuhi standar mutu dan norma etik tertentu.Seorang guru harus 
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memiliki kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam 

perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru  mempunyai tugas untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk 

itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran kepada peserta didik dengan 

baik. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai 

sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. 

Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan 

proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar 

yang tidak pernah putus.  Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang guru harus  

mempunyai kemampuan menyusun bahan perangkat pembelajaran yang disesuaikan 

dengan karakteristik peserta didik yang mereka hadapi dan kurikulum yang berlaku.  

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis 

kompetensi adalah outcomes-based curriculum dan oleh karena itu pengembangan 

kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari  Standar 

Kompetensi Lulusan (SKL). Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria 

mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.Menurut Kurikulum 2013 dampak yang diharapkan dalam pembelajaran 

matematika diantaranya adalah:(1) Siswa mampu merekonstruksi konsep dan prinsip 

matematika melalui penyelesaian masalah dan terbiasa menyelesaikan masalah nyata 

dilingkungan siswa; (2) Siswa terbiasa menganalisis secara logis dan kritis memberikan 

pendapat atas apa saja yang dipelajari menggunakan pengalaman belajar yang dimiliki 

sebelumnya.(3) Retensi pengetahuan matematika yang dimiliki siswa dapat bertahan 

lebih lama sebab siswa terlibat aktif di dalam proses penemuannya; (4) Penerapan 

model pembelajaran berbasis konstruktivistik membuat  siswa mampu menemukan 

kembali berbagai konsep dan aturan matematika (Kemendikbud, 2013). 

Berdasarkan dampak pembelajaran matematika di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran matematika melatih siswa menyelesaikan masalah, dan pembentukan 

keterampilan matematika untuk mengubah tingkah laku siswa. Perubahan tingkah laku 

siswa akan terlihat pada akhir proses pembelajaran yang mengacu pada hasil belajar. 

Hasil belajar dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan efektif tidaknya suatu proses 

pembelajaran (Sudjana, 2000).Keterampilan pemecahan masalah harus dimiliki siswa, 

dimana melalui kegiatan pemecahan masalah diharapkan pemahaman materi  

matematika akan lebih mantap dan kreativitas siswa dapat ditimbulkan. 

Proses pembelajaran yang dapat membimbing dan melatih siswa agar mampu 

memecahkan masalah masih belum memperoleh porsi yang memadai. Berbagai temuan 

di lapangan mengindikasikan adanya kelemahan pelaksanaan pembelajaran matematika 

karena pembelajaran tersebut tidak menyiapkan siswa dalam belajar memecahkan 

masalah.Diantara temuan tersebut adalah (1) pembelajaran matematika terbatas pada 

memberi bekal kepada siswa untuk mampu menyelesaikan soal-soal dalam tes 

(Armanto, 2002). Soal-soal yang diberikan berbentuk objektif tes, dimana siswa 

cenderung untuk mempelajari matematika dengan cara menghafal contoh-contoh soal 

atau mempelajari soal-soal yang telah ada pemecahannya atau kunci jawabannya. (2) 

Pembelajaran matematika terpisah dari pengalaman sehari-hari (I Gusti, 2002). (3) Guru 

matematika mengajar dengan metode konvensional (Zulkardi, 2005).  
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Sekarang ini, matematika juga merupakan salah satu pelajaran yang kurang 

disukai siswa sejak mereka berada di sekolah dasar dan penguasaan siswa terhadap 

matematika juga rendah (Soedjadi 2001; Pejabat Wilayah Departemen Pendidikan 

Nasional Riau 2004).Menurut Supartono (2006) kenyataan yang masih sering ditemui 

adalah masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika. 

Beberapa penyebab kesulitan tersebut antara lain pelajaran matematika tidak tampak 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, cara penyajian pelajaran matematika yang 

monoton dari konsep abstrak menuju ke konkrit, tidak membuat anak senang belajar. 

Menurut Rohani (2005) siswa belajar matematika tanpa menyadari 

kegunaannya.Sedangkan menurut Zulkardi (2007) ada masalah besar dalam pendidikan 

matematika di Indonesia.Masalah tersebut adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan suatu problem yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masih 

rendah.Seterusnya, hasil pencapaian pada ujian akhir nasional tahun 2005 didapati rata-

rata nilai matematika pada tingkat pendidikan dasar sekitar 5.13 dan dari lima sub tema 

soalan ujian akhir nasional yang memuat soal cerita diperoleh nilai rata-rata 5.03.  

Sementara itu dari pengamatan peneliti terhadap siswa sekolah dasar, siswa 

sekolah menengah, bahkan mahasiswa dijumpai bahwa pada umumnya mereka yang 

tidak  dapat menyelesaikan soal cerita. Padahal jika soal cerita tersebut diberikan dalam 

bentuk bukan cerita, mereka dapat menyelesaikannya. Sementara itu hasil tes The Third 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2003 mendapatkaan 

bahwa penguasaan siswa Indonesia berada di peringkat 38 dari 40 negara. Salah satu 

penyebabnya adalah soal-soal yang diujikan banyak yang berhubungan dengan masalah 

sehari-hari (kontekstual). Hal lain yang dijumpai dalam pembelajaran matematika di 

SMP saat ini adalah guru jarang sekali (terkadang tidak pernah) 

menceritakan/menjelaskan kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari 

(Zulkarnain, 2013), sehingga siswa kurang tertarik terhadap pelajaran Matematika yang 

berdampak kepada kurangnya perhatian siswa selama pembelajaran. Akibatnya siswa 

banyak tidak memahami konsep-konsep Matematika yang diajarkan guru dan tidak 

dapat mengerjakan soal-soal Matematika yang diberikan guru, sehingga siswa akan 

merasa takut jika belajar matematika.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita dan rendahnya hasil belajar matematika, diantaranya faktor 

pembelajarannya.Pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai individu penerima 

pengetahuan matematika tidaklah efektif dalam melatih kemampuan pemecahan 

masalah. Guru matematika mengajar dengan metode konvensional (Zulkardi, 2005). 

Dalam model pembelajaran konvensional biasanya peranan guru sangat dominan, 

sedangkan siswa biasanya bersifat pasif. Strategi pembelajaran kepada peserta didik 

(siswa)  selama ini cenderung bersifat sekedar memindahkan ilmu pengetahuan saja. 

Strategi ini harus diubah, yaitu diarahkan kepada kegiatan yang sifatnya dapat 

merangsang kreativitas peserta didik yang nantinya akan dapat meningkatkan prestasi 

siswa.Djamarah dan Zain (2006)menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran 

terdapat dua hal yang ikut menentukan keberhasilan, yaitu pengaturan proses belajar 

mengajar dan pengajaran itu sendiri. Kemampuan mengatur proses pembelajaran yang 

baik akan menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar, sehingga 
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merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Sardiman (2008) menambahkan bahwa 

proses belajar akan menghasilkan hasil belajar. 

Salah satu cara dalam memperbaiki proses pembelajaran adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran yang berbeda dari biasa yang telah diterapkan. Model 

pembelajaran yang digunakan guru dalam proses pembelajaran sangat mempengaruhi 

hasil belajar yang diperoleh siswa(Djamarah dan Zain, 2006). Salah satu model 

pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan berfikir, mengungkapkan gagasan, 

menganalisis dan mengkontruksikan pengetahuannya untuk memecahkan masalah serta 

berkomunikasi secara lisan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa adalah 

model pembelajaran Search Solve Create Share (SSCS).Model pembelajaran Search, 

Solve, Create, Share (SSCS) merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa 

pada setiap tahapnya (Pizzini dalam Irwan, 2011).Pada tahap search, siswa dilibatkan 

dalam mengumpulkan ide dan mengajukan pertanyaan serta merumuskan permasalahan 

yang diberikan. Pada tahap solve, siswa dilibatkan untuk memecahkan masalah yang 

ditemukan. Pada tahap create,siswa dilibatkan dalam menyimpulkan jawaban yang 

telah mereka dapat. Sedangkan pada tahap share, siswa dilibatkan untuk 

mempresentasikan hasil jawaban mereka sehingga terjadi interaksi antara penyaji dan 

pendengar.Penerapan model pembelajaran Search Solve Create Share(SSCS) 

memberikan peranan yang sangat besar kepada siswa sehingga mendorong siswa untuk 

berpikir kritis, kreatif, dan mandiri.Penerapan model pembelajaran Search Solve Create 

Share (SSCS) dapat mengembangkan rasa keingintahuan siswa terhadap suatu 

konsep.Siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide-idenya secara individu 

terlebih dahulu dengan tujuan agar siswa dapat mengembangkan potensi diri yang 

dimiliki. Selanjutnya, siswa berdiskusi dalam kelompok dengan harapan dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan 

model pembelajaran Search Solve Create And Share (SSCS)diSMP Negeri 14 

Pekanbaru,pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Fokus penelitian ini adalah 

melihat pelaksanaan pembelajaran SSCS dan kemampuan siswa menyelesaikan soal 

cerita. 

Berdasarkan hal di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi 

rumusan masalah sebagai berikut. (1) Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran 

SSCS oleh guru matematika di dalam kelas? (2) Apakah terdapat pengaruh model 

pembelajaran SSCS terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika pada 

siswa kelas VIII SMPN Pekanbaru tahun pelajaran 2014/2015? 

Sementara itu penelitian ini bertujuan untuk: (1) Melihat pelaksanaan model 

pembelajaran SSCS oleh guru matematika di dalam kelas. (2)Mengetahui pengaruh 

model pembelajaran SSCS terhadap kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika 

pada siswa kelas VIII SMPN Pekanbaru tahun pelajaran 2014/2015.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Soal Cerita Matematika 

Soal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam bidang 

studi matematika dapat berbetuk soal cerita dan soal bukan cerita/soal hitungan 
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(Zulkarnain, 2011).Soal cerita merupakan modifikasi dari soal-soal hitungan berkaitan 

dengan kenyataan yang ada di lingkungan siswa. 

Suatu cara yang dapat membantu siswa menghadapi soal cerita dan 

menumbuhkan kemampuan analisis adalah dengan menggunakan langkah-langkah 

sebagai berikut. a) Membaca soal dengan cermat untuk menangkap makna tiap kalimat. 

b) Memisahkan dan mengungkapkan apa yang diketahui, apa yang diminta/ditanyakan 

oleh soal,  operasi/pengerjaan apa yang diperlukan. c) . Membuat model matematika 

dari soal. d)  Menyelesaikan model menurut aturan-aturan matematika sehingga 

mendapat jawaban dari model tersebut. e) Mengembalikan jawab model kepada jawab 

soal asal. (Zulkarnain, 2011)  

Pembuatan model matematika merupakan suatu usaha untuk menggambarkan 

situasi nyata ke dalam istilah matematika yang bertujuan untuk memudahkan 

penyelesaian masalah tersebut.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model 

matematika merupakan situasi formulasi matematika yang diperoleh dari hasil abstraksi 

suatu masalah dalam situasi nyata. Meyer dalam Zulkarnain (2011) menyatakan a 

mathematical model is a model whose parts are mathematical concepts, such as 

constans, variables, functions, equations, etc. Terjemahan bebasnya adalah sebagai 

berikut, model matematika adalah suatu model yang bagian-bagiannya adalah konsep-

konsep matematika seperti konstan, variabel, fungsi, persamaan, pertidaksamaan dan 

lain-lain. 

Salah satu model matematika adalah kalimat matematika.Kalimat matematika 

dapat diartikan sebagi suatu kalimat yang diformulasikan dengan menggunakan istilah-

istilah matematika. Menurut Kramer dalam Zulkarnain  (2011) keterampilan siswa perlu 

dikembangkan dalam memindahkan situasi yang dinyatakan dalam soal cerita menjadi 

kalimat matematika. Untuk membentuk kalimat matematika tersebut siswa harus 

menganalisis soal, menentukan hal yang diketahui, menentukan hal yang ditanya, dan 

mengidentifikasi simbol-simbol matematika matematika yang dibutuhkan.Siswa harus 

menentukan hubungan antara yang diketahui dengan yang ditanya dan menyusun 

simbol-simbol dalam bentuk kalimat matematika. 

Langkah berikutnya adalah menyelesaikan soal matematika menurut aturan-

aturan matematika sehingga didapatkan jawaban dari model tersebut.Dalam 

menyelesaikan model matematika diperlukan kemampuan melakukan perhitungan dan 

kemampuampuan memahami prinsip-prinsip matematika.Terakhir jawaban model 

ditafsirkan ke situasi nyata kembali.Kegiatan penafsiran ini merupakan kegiatan 

mengembalikan makna variabel yang terdapat dalam kalimat matematika tersebut.Akhir 

kegiatan penafsiran ini didapatkan jawaban masalah situasi nyata. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka langkah-langkah yang diperlukan 

untuk menyelesaikan soal cerita dalam penelitian adalah sebagai berikut.  a) 

Menentukan apa yang diketahui.  b) Menentukan apa yang ditanya. c) Membuat sketsa 

atau model matematika. d) Melakukan perhitungan. e) Menentukan jawaban  akhir 

sesuai dengan permintaan soal.   

 

2. Model Pembelajaran Search Solve Create Share (SSCS)  

 

Model pembelajaran SSCSdidesain untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

1052 
 

dan meningkatkan pemahaman terhadap konsep ilmu.Model pembelajaran SSCS 

melibatkan siswa dalam menyelidiki sesuatu, membangkitkan minat bertanya serta 

memecahkan masalah-masalah yang nyata.Pizzini dalam Irwan (2011), menyatakan 

bahwa model pembelajaran SSCS ini mengacu pada empat langkah penyelesaian 

masalah yang urutannya dimulai pada menyelidiki masalah (search), merencanakan 

pemecahan masalah (solve), mengkonstruksi pemecahan masalah (create), dan yang 

terakhir adalah mengomunikasikan penyelesaian yang diperolehnya (share). 

Model pembelajaran Search Solve Create Share (SSCS) dalam pelaksanaannya 

menggunakan kelompok-kelompok kecil dalam proses pembelajaran. Pembentukan 

anggota kelompok belajar diupayakan dalam satu kelompok terdiri dari siswa 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini bertujuan untuk memperlancar 

jalannya proses diskusi, dengan maksud siswa yang berkemampuan tinggi dapat 

membantu siswa yang berkemampuan rendah dan adanya kerjasama atau interaksi 

sesama siswa. Dalam penelitian ini akan dibentuk beberapa kelompok yang masing-

masing terdiri dari 4 atau 5 orang. Pembentukan ini atas dasar keheterogenan dari segi 

kemampuan belajar dan jenis kelamin. 

Lebih lanjut Pizzini menyatakan bahwa model pembelajaran SSCS mempunyai 

beberapa keunggulan, diantaranya (1) memberi kesempatan pada siswa memperoleh 

pengalaman langsung pada proses pemecahan masalah. (2) Memberi kesempatan pada 

siswa untuk mempelajari dan memantapkan konsep-konsep dengan cara yang lebih 

bermakna. (3) Menggunakan keterampilan berfikir tingkat tinggi. (4) Memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya 

dan bekerja sama dengan orang lain.  

Model pembelajaran SSCS memberikan sebuah kerangka kerja yang dibuat untuk 

memperluas keterampilan dalam penggunaan konsep ilmu pengetahuan.Model ini 

membantu guru berpikir kreatif untuk menciptakan siswa mampu berpikir secara 

kritis.Peranan guru dalam model pembelajaran SSCS adalah memfasilitasi pengalaman 

untuk menambah pengetahuan siswa. 

 

3. Hipotesis Penelitiaan 

 

Berdasarkan kajian literatur di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

Terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran SSCS terhadap kemampuan 

menyelesaikan soal cerita matematika pada siswa kelas VIII SMP Pekanbaru tahun 

pelajaran 2014/2015.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian quasi eksperimen.Menurut Sugiyono (2010), 

penelitian quasi eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. 

Adapun desain eksperimen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah The single 

Group Pretest/posttest Design (Jackson, 2003) yangtermasukQuasi Experimental 

Design Without Control Group. Desain pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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 O1             X           O2   

  

Desain ini melibatkan satu kelompok eksperimen yang akan memperoleh 

perlakuan (treatment) model pembelajaran SSCS(X).O1adalah hasil pre-tes yang 

diberikan kepada sampel tentang materi pelajaran yang sudah dipelajari dalam bentuk 

soal cerita matematika.Sedangkan  O2hasil post-tes yang diberikan kepada sampel 

tentang materi pelajaran setelah perlakuan dalam bentuk soal cerita matematika.  

Dalam hal pelaksanaan pembelajaran, yaitu “model pembelajaran SSCS” 

dilakukan oleh guru SMPN 14Pekanbaru tempat penelitian. Guru ini terlebih dahulu 

diberi latihan sehingga Guru tersebut mahir melaksanakan pembelajaran. Latihan ini 

diberikan pada akhir bulan Oktober 2014.Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan 

November 2014.Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII-3 semester ganjil 

SMPN 14 Pekanbaruyang berjumlah 28 orangtahun pelajaran 2013/2014. Sampel ini 

diambil dengan menggunakan sampling acak sederhana.Instrumen dalam penelitian ini 

terdiri dari perangkat pembelajaran dan instrumen Pengumpulan data.Data dikumpulkan 

dengan melakukan pengamatan dan memberikan tes hasil belajar matematika. Data 

yang diperoleh melalui pengamatan adalah data proses pembelajaran, data sikap, dan 

data keterampilan. Data proses pembelajaran dianalisis secara deskriptif naratif. 

Sementara itu data sikap dan keterampilan dianalisis dengan analisis deskriptif. Analisis 

data sikap dan keterampilan berpandu pada Permendikbud RI nomor 81a tahun 2013 

tentang penilaian sebagai berikut.  

Tabel 1. Indeks nilai kuantitatif dengan Skala 1-4 Penilaian Sikapdan 

Keterampilan 

 

Skala Pen. Keterampilan  Skala Pen. sikap 

3.67 - 4.00   A  3,20 – 4,00 Sangat 

Baik (SB) 3.34 - 3.66  A -  

3.01 - 3.33  B +  2,80 – 3,19 Baik (B) 

2.67 - 3.00  B  

2.34 - 2.66  B -  2,41 – 2,79 Cukup (C) 

2.01 - 2.33  C +  

1.67 - 2.00   C  < 2,40 Kurang 

(K) 1.34 - 1.66  C -  

1.01 - 1.33   D +    

0.00 - 1.00   D    

 

Standar penilaian sikap minimal baik dan standar penilaian keterampilan dengan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ideal 75 % (Permendikbud RI nomor 66 tahun 

2013). Data tes hasil belajar dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik 

inferensial.  Data hasil belajar dianalisis dengan menggunakan uji-t pada α = 0.05. 
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Hasil dan Pembahasan 

 

Sejak pertemuan pertama semua kegiatan yang ada di dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sudah terlaksana.Namun di awal pelaksanaannya guru dan siswa 

masih canggung dalam pelaksanaan pembelajaran.Hal ini disebabkan guru dan siswa 

selama ini belum terbiasa dengan pembelajaran yang dirancang dalam RPP.Guru sudah 

konsisten menyampaikan tujuan pembelajaran setiap pertemuan sehingga siswa mulai 

paham dengan apa yang harus dicapai. Guru juga konsisten memberikan motivasi 

walaupun kurang jelas, namun dengan apersepsi yang diberikan siswa mulai paham 

dengan pembelajaran dan bersemangat untuk belajar.Kondisi kelas di awal pertemuan 

cenderung ribut karena masih ada siswa yang tidak aktif dan hanya main-main di dalam 

kelompoknya.Dari sini terlihat siswa sudah mulai belajar kelompok walaupun masih 

ada siswa yang tidak aktif dalam kelompoknya. Guru kurang membimbing siswa dalam 

proses pembelajaran sehingga ada sebagian siswa yang tidak mengerti bertanya kepada 

kelompok lain. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya sebagian besar siswa sudah 

mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan tenang karena guru sudah mampu 

untuk mengkondisikan kelas dan memantau kesiapan siswa dengan baik. Guru sudah 

mengkondisikan dan mengontrol waktu dengan baik, suasana kelas sudah tampak 

tenang, siswa sudah serius untuk belajar dan siswa juga sudah berani dalam 

mempresentasikan materi di depan kelas. Dari sini sudah terlihat siswa senang belajar 

berkelompok. Siswa juga terlibat secara aktif di dalam kelompok untuk menemukan 

rumus/konsep yang akan di presentasikan nantinya. Dari hasil pengamatan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran oleh guru matematika SMPN 14 Pekanbaru 

sudah berjalan dengan baik. 

Analisis hasil penilaian sikap  dan keterampilan  siswa selama proses 

pembelajaran dapat dilihat dari tabel berikut:  

Tabel 2.Hasil Penilaian Sikap dan KeterampilanSiswaKelas VIII-3 SMPN 14 

Pekanbaru 

 
Skala Pen. Keterampilan  Skala Pen. Sikap 

3.67 - 4.00   0  3,20 – 4,00 2 

3.34 - 3.66  0  

3.01 - 3.33  1  2,80 – 3,19 18 

2.67 - 3.00  3  

2.34 - 2.66  18  2,41 – 2,79 8 

2.01 - 2.33  4  

1.67 - 2.00   2  < 2,40 0 

1.34 – 1.66  0  

1.01 – 1.33   0    

0.00 – 1.00   0    

Jumlah 28   28 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas, ada delapan siswa yang baru mencapai nilai cukup 

dalam penilaian sikap dan enam siswa  yang masih belum mencapai KKM dalam 

penilaian keterampilan. Siswa-siswa ini perlu menjadi perhatian guru untuk 

pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Sementara itu berdasarkan Permendikbud RI 
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nomor 66 tahun 2013 disebutkan bahwa siswa naik kelas jika nilainya sudah mencapai 

KKM untuk setiap komponen penilaian. Berdasarkan hal tersebut, perlu menjadi 

perhatian guru matematika untuk lebih memperhatikan siswa-siswa yang belum 

mencapai KKM. Sedangkan siswa-siswa yang sudah mencapai KKM terus diberi 

motivasi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai sikap serta 

keterampilan yang sudah mereka capai.  

Data hasil belajar, yaitu kemampuan siswa menyelesaikan soal cerita  diolah 

dengan statistik inferensial. Data diolah dengan uji-t pengamatan berpasangan dan 

diperoleh nilai t = 5,08. Sementara itu, nilai t0,05 = 1,703. Sehingga diperoleh t = 5,08 > 

t0,05 = 1,703 dan dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata setelah perlakuan lebih baik 

dari sebelum perlakuan. Hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran SSCS terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita.  

Selanjutnya diberikan ketercapaian KKM nilai pengetahuan siswa pada tabel 

berikut.  

Tabel 3.Ketercapaian KKM Hasil Belajar (Pengetahuan)SiswaKelas VIII-3 

SMPN 14 Pekanbaru 

 

Skala 
Frekuensi Nilai Pengetahuan Siswa 

Skor Dasar Ulangan Harian 

3.67 - 4.00   3 14 

3.34 - 3.66  0 1 

3.01 - 3.33  8 7 

2.67 - 3.00  2 2 

2.34 - 2.66  3 0 

2.01 - 2.33  0 2 

1.67 - 2.00   2 1 

1.34 - 1.66  2 0 

1.01 - 1.33   2 1 

0.00 - 1.00   6 0 

Jumlah  28 28 

 

 Berdasarkan tabel 3 di atas, diperoleh bahwa ada 16 siswa yang telah mencapai 

KKM pada skor dasar dan naik menjadi 24 siswa pada ulangan harian. Hal ini berarti 

ada peningkatan hasil belajar (pengetahuan) siswa setelah diberi perlakuan model 

pembelajaran SSCS dan ini sejalan dengan analisis infernsial di atas. Namun masih ada 

empat siswa yang belum mencapai KKM dan perlu mendapatkan remedial oleh guru 

untuk mencapai nilai KKM yang sudah ditentukan.  

Sementara itu berdasarkan pengamatan pada lembar jawaban ulangan harian 

siswa untuk penyelesaian soal cerita SPL dengan metode grafik secara umum siswa 

belum menguasai konsep menentukan titik potong sehingga pada waktu 

menggambarkan grafiknya salah. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah belum 

dapat menentukan dengan benar titik potong pada sumbu x dan y untuk masing-masing 

persamaan dan salah dalam menggambarkannya pada koordinat kartesius akibatnya 

juga salah dalam menentukan titik potong penyelesaiannya, hal ini juga disebabkan 

karena tidak adanya anjuran guru untuk menggambar grafik pada kertas grafik sehingga 

banyak yang keliru dalam menentukan titik potong penyelesaiannya. 
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Sementara itu untuk soal cerita SPL yang cara menyelesaikannya selain metode 

grafik, siswa pada umumnya menggunakan cara campuran untuk menyelesaikan soal 

tersebut. Kesalahan yang banyak dilakukan siswa adalah kesalahan mengontruksi 

persamaan ke dalam bentuk persamaan yang ekuivalen dengan persamaan awal, dalam 

hal ini secara umum kesalahan siswa adalah tidak bisa menentukan bilangan pengali 

untuk setiap persamaan agar salah satu variabel dapat dieliminasi, siswa juga banyak 

melakukan ketidaktelitian dalam melakukan operasi hitung matematika. 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) 

pelaksanaan model pembelajaran SSCS di SMPN 14 Pekanbaru sudah terlaksana sesuai 

dengan RPP. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran SSCS 

terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, dalam hal ini terlihat dari 

nilai rata-rata setelah perlakuan lebih baik dari sebelum perlakuan. Sementara itu nilai 

sikap dan keterampilan siswa belum semua mencapai KKM yang dipersyaratkan. Masih 

ada lima siswa yang masih belum mencapai KKM dalam penilaian sikap dan enam 

siswa  yang masih belum mencapai KKM dalam penilaian keterampilan.  

 

Saran 

Berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama melakukan penelitian 

maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut (1) Penerapan model 

pembelajaran SSCS dapat dijadikan salah satu alternatif pembelajaran inovatif yang 

dapat memberikan kemampuan menyelesaikan soal cerita  matematika yang lebih baik 

dan muaranya akan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. (2) Karena 

keterbatasan waktu maka penelitian ini hanya dapat dilakukan pada satu kali ulangan 

harian saja, sehingga peneliti akan mencoba mengembangkan penelitian ini dengan 

waktu yang cukup lama, misalnya selama satu semester.  
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Abstract 
Scientific approach in science teaching became a major issue in science education in 
this country. In order for students to succeed in their scientific research, attitude and 
scientific skills are two important things you must have. These two important 
elements are rarely getattention in our science education. Thus, the researchers felt 
the need to find the effective ways to build both the scientific element for students. An 
effort in that direction is to build instruments to measure attitudes and scientific 
skills. In this paper, wewould like to explain the development of instruments that we 
have done. This instrument will be used to measure the scientific attitude of students 
of junior high school. Instruments were developed based on eight constructs: 
curiosity, respect for evidence, willingness to change ideas, critical reflection, 
suspended judgment, objective, rational and humility. There is a 31 item 
questionnaire has been declared valid through expert validation and empirical tests. 
The data of empirical test were analyzed using the Pearson product moment 
correlation. Reliability testing questionnaires of scientific attitude found Cronbach 
alpha coefficient of 0.677, which shows that the ability of items of the instrument 
measures the concepts in the study were considered satisfactory. 

Keywords: scientific method, scientific attitudequestionnaire, sciencelearning, 
validity and reliability of instruments 

Pendahuluan 

 

Salah satu elemen perubahan dalam Kurikulum 2013 Indonesia yang berkaitan langsung 

dengan guru dan pelajar adalah pada aspek proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran, guru dituntut untuk melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik (Permendikbud No 81a Tahun 2013; Permendikbud No.103 Tahun 2014). 

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini lebih menekankan lagi pentingnya 

pengalaman belajar langsung melalui aktiviti: memerhati (observe), menanya 

(questioning), mengumpulkan maklumat (collect data), mengolah maklumat 

(ascociate), dan mengkomunikasikan (communicate). Sementara itu, McCollum (2009) 

menjelaskan bahwa komponen-komponen penting dalam mengajar menggunakan 

pendekatan scientific diantaranya adalah guru harus menyajikan pembelajaran yang 
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dapat meningkatkan rasa keingintahuan (foster a sense of wonder), meningkatkan 

keterampilan mengamati (encourage observation), melakukan analisis ( push for 

analysis) dan berkomunikasi (require communication). 

Pembelajaran saintifik atau inkuiri saintifik memberikan pengalaman langsung 

bagi pelajar untuk melakukan penyelidikan atau penyiasatan oleh mereka dan untuk 

mereka sendiri. Hasil kajian Ergul (2011) mendapati bahawa pengalaman langsung 

(hands-on activity) pelajar dalam pengajaran berasaskan pendekatan inkuiri akan 

meningkatkan sikap saintifik dan kemahiran proses sains serta memberikan kontribusi 

positif terhadap pencapaian akademik sains, literasi sains, dan sikap terhadap sains.Oleh 

kerana itu, proses pembelajaran berasaskan pendekatan saintifik ini bertujuan untuk 

menguatkan pembelajaran pelajar aktif yakni dari pelajar ‘diberitahu’ menjadi pelajar 

‘mencari tahu’ (Kemdikbud 2013; Herry Widyastono 2013; Sudarwan 2013). Melalui 

usaha mencari tahu ini, pelajar akan membina sikap saintifik dan kemahiran saintifik 

dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Dengan ‘mencari tahu’ sendiri yang 

didasari ‘keinginan untuk tahu’ akan memperluas zona actual development dan zona 

proximal development mereka.  

Sikap dalam sains dapat dimaknai dalam dua dimensi.Dimensi pertama adalah 

sikap terhadap sains (attitude toward science) dan dimensi kedua adalah sikap saintifik 

(scientific attitudes). Sikap terhadap sains merupakan sikap yang berkaitan dengan cara 

memandang sains itu sendiri sehingga membentuk minat dan motivasi untuk lebih 

berhasil mempelajari sains dan bekerja dalam bidang sains. Merujuk kepada OECD 

(2013) sikap terhadap sains adalah sikapyang menunjukkanminat dalam bidang sains, 

sokongan untuk penyelidikan saintifik, dan motivasi untuk bertindak secara 

bertanggungjawabterhadapsumber semula jadidan persekitaran.Koballa dan Glynn 

(2007) berpendapat bahawa sikap terhadap sains merujuk kepada suatu ekspresi 

perasaan positif atau negatif mengenai sains.  

Untuk dapat meneroka alam sekitar, pelajar mesti memiliki sikap saintifik yang 

kuat. Sikap saintifik ini merujuk kepada sikap yang diperlukan sesorang dalam usaha 

untuk meneroka dan memahami alam.Menurut Kamisah Osman, Zanaton Haji Ikhsan, 

dan Lilia Halim (2007), sikap saintifik atau ciri saintis akan menyokong 

pembelajaransains dan seterusnya pelaksanaan aktiviti sains. Sebagai contoh, sifat ingin 

tahu (inquisitive) akan mendorong seseorang pelajar agar menerokai pengalaman baharu 

seterusnya membawa pengajaran dan pembelajaran berlaku secara eksplorasi.  

Terdapat beberapa sumber rujukan tentang sub konstruk daripada sikap saintifik 

diantaranya: Pifati dan Farooq (2012); Harlen(1991); Noll et al. dalam Kamisah Osman 

(2007); dan Kaur (2013).Walaupun terdapat perbezaan dari segi bilangan konstruk sikap 

saintifik daripada para pakar, tetapi mereka menunjukkan kesamaan pada sebahagian 

besar konstruk sikap saintifik.Oleh kerana itu, dalam kajian ini pengkaji memilih 8 

konstruk sikap saintifik yang akan menjadi dasar dalam pembinaan instrumen sikap 

saintifik pelajar sekolah menengah rendah.Kelapan sikap saintifik tersebut adalah 

keingintahuan (curiosity), jujur dan tepat dalam merekodkan dan mengesahkan data 

(respect for evidence), berfikiran terbuka (willingness to change ideas), berfikiran 

kritikal (critical reflection), pengadilan yang ditangguh (suspended judgement), objektif 

(objectivity), rasional (rationality), dan rendah hati (humility). 
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 Tidak banyak instrumen pengukuran sikap saintifik sedia ada yang boleh 

digunakan ataupun diubahsuai untuk mengukur sikap saintifik pelajar.Padahal, sikap 

saintifik merupakan satu hasil belajar sains yang sangat penting. Oleh itu, dalam kajian 

ini akan dibina instrumen yang boleh digunakan untuk mengukur sikap saintifik pelajar 

sekolah menengah. Bentuk instrumen yang sesuai untuk keperluan ini adalah soal 

selidik. 

Dalam membina soal selidik sikap saintifik, perlu diperhatikan tata cara 

pembinaan instrumen. Persyaratan sebuah instrumen kajian adalah instrumen 

tersebutmesti sah dan boleh dipercaya. Instrumen yang sah bermakna bahawa instrumen 

mengukur apa yang semestinya diukur sedangkan instrumen yang boleh dipercaya 

merujuk kepada konsistensi atau stabiliti instrumen (Jackson 2012; Sugiyono 2009). 

Ada dua bentuk pengesahan instrumen yang biasa dilakukan iaitu: pengesahan isi 

kandungan (content validity) dan pengesahan konstruk (construct validity). Instrumen 

yang mempunyai kesahan konten mempunyai item-item yang memberikan kepuasan 

dalam mengukur konten yang diujikan. Kesahan konstruk mengukur sejauh mana 

instrumen secara akurat mengukur konstruk teoritikal yang telah dirancang untuk diukur 

(Jackson 2012). 

Metode 

 

Tahap pertama pembinaan instrumen soal selidik ini adalah menetapkan 8sub konstruk 

sikap saintifik berdasarkan kajian ke atas sumber-sumber rujukan. Tahapan selanjutnya 

adalah menyusun item-item soal selidik. Terdapat 5 soalan untuk mengukur masing-

masing sub konstruk. Dengan demikian terdapat 40 item draft awal soal selidik sikap 

saintifik. Tiga orang pakar dari perguruan tinggi dan dua orang guru sains senior 

diminta untuk memberikan pengesahan isi kandungan (content validity) draftawal soal 

selidik tersebut. Pengesahan ini bertujuan untuk menilai adakah item-item yang dibina 

telah memuaskan untuk mengukur tingkah laku yang dimaksud. Perbaikan terhadap 

item-item instrumen dilakukan berdasarkan cadangan penambahbaikan oleh para pakar.  

Instrumen yang telah mendapat pengesahan pakar selanjutnya diujicubakan 

kepada sekumpulan pelajar sekolah menengah rendah untuk mendapatkan data 

pengujian empris.Data ini diperlukan untuk mendapatkan pengesahan konstruk 

(contruct validity). Tujuan pengesahan ini adalah untuk menilai sama ada instrumen 

yang dibina telah secara akurat mengukur konstruk teoritikal yang ditetapkan. 

Sekumpulan pelajar yang terdiri daripada 20 pelajar sekolah menengah rendah di 

Pekanbaru menjadi partisipan dalam ujicuba instrumen ini. Analisis statistik Pearson 

product moment digunakan untuk menganalisis kesahan item-item instrumen dan 

kesahan sub-sub konstruk yang membangun instrumen. Untuk kemudahan analisis, 

pengkaji menggunakan bantuan SPSS 2.0. 

Kesahan item-item instrumen diperoleh dengan mengkorelasikan antara skor 

masing-masing item dengan skor keseluruhan instrumen. Kesahan sub-sub konstruk 

yang membangun instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap sub konstruk 

dengan skor instrumen keseluruhan.Apabila pekali Pearson untuk item atau sub 

konstruk secara statistik signifikan pada aras 0,05, maka item atau sub konstruk tersebut 

dinyatakan sah. Item-item yang dinyatakan tidak sah akan diperbaiki ataupun dibuang.  
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Instrumen soal selidik sikap saintifik yang telah mendapat pengesahan 

kandungan dan konstruk selanjutnya diuji kebolehpercayaannya. Terdapat 32 pelajar 

sekolah menengah rendah menjadi partisipan dalam ujian kebolehpercayaan ini. Aras 

kebolehpercayaan instrumen ini diperoleh dengan menghitung pekali kebolehpercayaan 

instrumen berdasarkan data uji cuba tersebut. Pekali alfa Cronbach berkisar 0,65-0,95 

menunjukkan bahawa keupayaan item-item instrumen kajian mengukur konsep-konsep 

dalam kajian dianggap memuaskan (Chua 2006). 

 

Hasil dan Perbincangan 

 

Perbincangan dengan pakar mengenai isi kandungan telah dilakukan.Berdasarkan 

perbincangan tersebut, draft soal selidik diperbaiki. Instrumen yang telah disahkan 

pakar selanjutnya diujicubakan kepada 20 orang pelajar darjah 8 sekolah menegah 

rendahuntuk mendapatkan kesahan konstruk.Analisis korelasi Pearson product moment 

memperlihatkan bahawa terdapat 31 item pernyataan dinyatakan sah dan 9 item 

dinyatakan tidak sah seperti ditunjukkan pada Jadual 1 berikut. 

 Jadual 1. Hasil ujian korelasi kesahan item-item instrumen sikap saintifik 

No Item instrumen Pekali Pearson Keputusan 

1 Item 1 0.471
*
 sah 

2 Item 2 0.620
**

 sah 

3 Item 3 0.565
**

 sah 

4 Item 4 0.479
*
 sah 

5 Item 5 0.600
**

 sah 

6 Item 6 0.472
*
 sah 

7 Item 7 0.549
*
 sah 

8 Item 8 0.544
*
 sah 

9 Item 9 0.509
*
 sah 

10 Item 10 0.735
**

 sah 

11 Item 11 0.496
*
 sah 

12 Item 12 0.626
**

 sah 

13 Item 13 0.727
**

 sah 

14 Item 14 0.485
*
 sah 

15 Item 15 -0.087 Tidak sah 

16 Item 16 0.066 Tidak sah 

17 Item 17 0.563
**

 sah 

18 Item 18 0.643
**

 sah 

19 Item 19 -0.081 Tidak sah 

20 Item 20 0.450
*
 sah 

21 Item 21 -0.182 Tidak sah 

22 Item 22 0.519
*
 sah 

23 Item 23 0.605
**

 sah 

24 Item 24 0.228 Tidak sah 

25 Item 25 0.639
**

 sah 

26 Item 26 -0.240 Tidak sah 

27 Item 27 0.478
*
 sah 

28 Item 28 0.061 Tidak sah 

29 Item 29 0.474
*
 sah 

30 Item 30 0.638
**

 sah 

31 Item 31 0.724
**

 sah 

32 Item 32 0.539
*
 sah 
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33 Item 33 0.557
*
 sah 

34 Item 34 0.532
*
 sah 

35 Item 35 0.502
*
 sah 

36 Item 36 0.520
*
 sah 

37 Item 37 0.634
**

 sah 

38 Item 38 0.556
*
 sah 

39 Item 39 -0.428 Tidak sah 

40 Item 40 0.173 Tidak sah 

*) korelasi signifikan pada aras 0.05 

   **) korelasi signifikan pada aras 0.01 

 Kesembilan item yang tidak sah tidak diperbaiki melainkan dibuang. Hal ini 

dilakukan pengkaji kerana item-item yang dibuang tersebar pada hampir di setiap sub 

konstruk sehingga tidak banyak mengurangi item-item setiap sub konstruk. Disamping 

itu, apabila item tidak sah tersebut dibuang, bilangan item instrumen masih mencukupi 

iaitu 31 item sah.Dengan demikian, proses pengesahan konstruk ini mendapatkan 31 

item soalan yang dalam membangun instrumensoal selidik sikap saintifik pelajar 

sekolah menengah rendah yang dibina dalam kajian ini. Taburan item soalan yang sah 

daripada instrumen soal selidik tersebut ditunjukkan oleh Jadual 2 berikut. 

Jadual 2. Sub konstruk dan taburan soalan instrumen sikap saintifik 

No Sub-Konstruk No Soalan 

1 Keingintahuan (curiosity) 1, 15, 25, 26 

2 
Jujur dan tepat dalam merekodkan dan mengesahkan data(respect 

for evidence) 
2, 16, 24, 27, 

3 Berfikiran terbuka (willingness to change ideas) 3, 14, 23, 28, 

4 Berfikiran kritikal (critical reflection). 4, 13, 17, 22, 29 

5 Pengadilan yang ditangguhkan (suspended judgement) 5, 12, 30 

6 Objektif (objectivity) 6, 11, 18, 21, 31 

7 Rasional (rationality) 7, 10, 19, 

8 Rendah hati (humility) 8, 9, 20, 

Analisis korelasi juga digunakan untuk mengetahui sama ada 8 sub konstruk 

yang ditaksir ini merupakan sub konstruk teoritikal yang sah dalam membangun 

instrumen soal selidik sikap saintifik yang dibina. Korelasi Pearson product moment 

antara skorsetiap sub konstruk dengan skor keseluruhan item instrumen ditunjukkan 

oleh Jadual 3 berikut. 

Jadual 3. Hasil ujian korelasi kesahan sub-sub konstruk instrumen sikap saintifik 

No Sub Konstruk Bil Pekali Pearson Keputusan 

1 Keingintahuan (curiosity) 4 0.813
**

 Sah 

2 
Jujur dan tepat dalam merekodkan dan 

mengesahkan data(respect for evidence) 
4 0.889

**
 Sah 

3 
Berfikiran terbuka (willingness to change 

ideas) 
4 0.806

**
 Sah 

4 Berfikiran kritikal (critical reflection). 5 0.757
**

 Sah 

5 
Pengadilan yang ditangguhkan (suspended 

judgement) 
3 0.819

**
 Sah 
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6 Objektif (objectivity) 5 0.811
**

 Sah 

7 Rasional (rationality) 3 0.812
**

 Sah 

8 Rendah hati (humility) 3 0.788
**

 Sah 

*) korelasi signifikan pada aras 0.05 

**) korelasi signifikan pada aras 0.01 

Jadual di atas menunjukkan bahawa pekali korelasi Pearson daripada skor total 

setiap sub konstruk dengan skor keseluruhan item instrumen adalah pada kategori kuat. 

Hal ini membuktikan bahawa semua sub konstruk sikap saintifik yang ditaksir 

merupakan sub konstruk yang tepat bagi instrumen sikap saintifik pelajar sekolah 

menengah rendah yang dibina dalam kajian ini. 

 Tahapan selanjutnya adalah mendapatkan kebolehpercayaan instrumen.Untuk 

mendapatkan kebolehpercayaan, instrumen soal selidik sikap saintifik yang telah 

mendapat pengesahan konten dan konstruk tersebut selanjutnya diujicubakan kepada 32 

pelajar darjah 8 sekolah menengah rendah.Data berjenis interval yang diperoleh dalam 

uji cuba instrumen ini selanjutnya dianalisis dengan alfa Cronbach untuk mengira pekali 

kebolehpercayaannya. Hasil analisis statistik menunjukkan bahawa pekali alfa 

Cronbach untuk instrumen soal selidik sikap saintifik dalam kajian ini adalah 

0,677.Nilai ini sudah dikategorikan memuaskan Chua (2006), atau dikategorikan 

sederhana (Jackson 2012). 

Kesimpulan 

 

Instrumen pengukuran sikap saintifik pelajar sekolah menengah rendah telah dibina 

mengikut ketentuan pembinaan instrumen. Instrumen ini berupa soal selidik yang 

dibinatelah melalui proses pengesahan dan pengujian kebolehpercayaan. Perbaikan 

terhadap item-item instrumen berdasarkan pandangan pakar telah dilakukan. Proses 

pengesahan konstruk instrumen memutuskan 9 daripada 40 item draft instrumen 

terpaksa dibuang kerana mempunyai pekali korelasi yang lemah. Soal selidik sikap 

saintifik dengan 31 item sah ini telahpun diujikan kebolehpercayaannya.Meskipun 

pekali alfa Cronbach instrumen ini 0,677 dikategorikan sederhana, namun menurut 

Chua (2006) nilai tersebut telah menunjukkan bahawa keupayaan item-item instrumen 

kajian mengukur konsep-konsep dalam kajian dianggap memuaskan. 

Pengukuran sikap saintifik tidak perlu selalu diukur, tetapi setidaknya dapat 

dilakukan pada awal semester dan pada akhir semester untuk mengetahui adakah 

pembelajaran sains mereka telah membina sikap saintifik pelajar.Pembinaan sikap 

saintifik ini tidaklah serta merta mendapatkan hasilnya, kerana sikap saintifik berkaitan 

dengan mental yang memberikan dorongan kepada pelajar untuk mengetahui alam lebih 

jauh.Hal ini berkaitan pula dengan kemahiran saintifik yang mesti dilatihkan secara 

berterusan.Oleh itu, pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah wajib dijalankan 

oleh guru sains. 

Pengkaji berharap, instrumen soal sikap saintifik ini dapat digunakan oleh para 

pendidikan sains khasnya guru sekolah menengah rendah untuk mengukur sikap 

saintifik pelajar mereka.Pengkaji juga menyadari bahawa instrumen ini masih 
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mempunyai banyak kelemahan. Oleh itu, instrumen ini akan terus disempurnakan oleh 

pengkaji.  
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Abstrak 
Penelitian ini berangkat dari upaya membangun ketertarikan dan apresiasi siswa 
terhadap pelajaran matematika, sebagai bentuk implementasi dari Kurikulum 2013. 
Dengan terbangunnya kedua hal tersebut akan memudah guru memfasilitasi siswa 
dalam belajar matematika. Salah satu pendekatan dalam pembelajaran yang 
dipandang memberikan kontribusi terhadap kedua aspek afektif di atas adalah 
pendekatan Pendekatan Matematika Realistik (PMR).Populasi penelitian ini adalah 
siswa kelas VIII SMPN 1 Kandis, dengan sampel sebanyak 119 orang. Permasalahan 
penelitian yang dikaji adalah: (1) Bagaimana deskripsi Disposisi Matematika (DM) 
siswa yang dibelajarkan dengan PMR dan PK; (2). apakah terdapat perbedaan DM 
siswa antara yang dibelajarkan dengan pendekatan PMR dengan PK diitinjau dari 
keseluruhan siswa dan setiap level KAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) 
secara umum DM siswa yang dibelajarkan dengan PMR lebih baik dibandingkan 
dengan PK; (2) terdapat perbedaan DM yang signifikan antara siswa yang 
dibelajarkan melalui PMR dengan PK; (3) berdasarkan level  KAM, tidak terdapat 
perbedaan DM siswa pada level rendah dan tinggi.  

Kata Kunci : Disposisi Matematis, PMR 

 

PENDAHULUAN 

 

Sebagai guru dan pendidik matematika menyadari bahwa mengentalnya pandangan 

siswa terhadap matematika seperti pelajaran yang membosankan, tidak bermanfaat dan 

sulit adalah akumulasi dari  dampak pengalaman belajar mereka yang kurang 

menyenangkan secara berulang-ulang. Selanjutnya, diakui bahwa dari pandangan 

tersebut, mempengaruhi eksistensi siswa dalam belajar matematika yang 

ditunjukkannya melalui perilaku belajarnya. Perilaku yang dimaksud terkait dengan 

menyelesaikan tugas matematika, apakah dikerjakan dengan percaya diri, tanggung 

jawab, tekun, pantang putus asa, merasa tertantang, memiliki kemauan untuk mencari 

cara lain dan mampu melakukan refleksi terhadap penyelesaian tugas-tugas. 

Tidak dapat dikesampingkan bahwa factor afektif adalah salah satu motor 

pendorong siswa dalam belajar matematika. Artinya ketika siswa memiliki pandangan 

mailto:ssehatta.@.yahoo.com
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positip terhadap pelajaran matematika maka ia akan tertarik dan mengapresiasi 

pelajaran matematika dengan baik, dan memberikan keuntungan dalam pembelajaran 

matematika. Pernyataan ini juga berlaku untuk sebaliknya.Oleh sebab itu membangun 

pengalaman belajar yang menyenangkan adalah salah satu pondasi utama dalam 

membangun pengetahuan matematika. Hal inilah perlu disadari guru matematika yang 

berada dibarisan depan dalam membangun pengetahuan dan kemampuan berpikir 

matematika. 

Pendekatan  konvensional yang masih mewarnai sebagai besar pembelajaran 

matematika sebenarnya sudah harus ditinggalkan karena dipandang sebagai pemicu 

munculnya pengalaman belajar siswa yang kurang menyenangkan. Penempatkan siswa 

sebagai penerima yang pasif, membuat mereka tidak memiliki kesempatan yang 

optimal merasakan makna belajar  matematika untuk menyelesaikan masalah yang 

dialami siswa dan mengungkapkan ide-ide orisinil mereka dalam membangun 

pengetahuannya. Disamping itu, minimnya inovasi membuat situasi pembelajaran 

kurang menyenangkan. Guru lebih cenderung membangun kemampuan kognitif 

dibandingkan dengan afektif. Namun disadari, membangun kemampuan afektif sebagai 

motivasi intrinsic sangat penting dalam membangun kemampuan kognitif.Artinya guru 

cenderung membangun hasil belajar dibandingkan dengan keinginan dan semangat 

belajar.Pernyataan ini dapat diibaratkan sebuah tanaman diberi pupuk buah tapi 

memiliki akar yang rapuh. 

Pentingnya membangun kemampuan afektif, juga dinyatakan dalam kurikulum  

yakni agar “peserta didik memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam 

kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah”. Lebih lanjut 

dalam NCTM (2000) dinyatakan bahwa sikap siswa dalam menghadapi matematika dan 

keyakinannya dapat mempengaruhi prestasi mereka dalam matematika.Ketekunan, 

tanggung jawab, percaya diri dan kemampuan merefleksi setiap penyelesaian tugas-tugas 

matematika adalah perwujudan ketertarikan dan apresiasi siswa terhadap matematika, 

yang disebut disposisi matematis. 

Dalam kurikulum 2013 dinyatakan bahwa salah satu kompetensi yang dituntut 

adalah kompetensi afektif.Hal ini menunjukkan pentingnya memberikan perhatian 

terhadap upaya-upaya menumbuhkembangkan kemampuan afektif.Penerapan 

pendekatan saintifik yang sebagai pendapat tunggal dalam kurikulum 2013 dipadang 

berkontribusi dalam menumbuhkembangkan ketertarikan dan apresiasi siswa terhadap 

matematika, yang disebut dengan disposisi matematis. 

Berbicara tentang disposisi matematis, dalam NCTM (1989) dinyatakan bahwa 

disposisi matematis adalah ketertarikan dan apresiasi terhadap matematika yaitu suatu 

kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang positif. Disposisi siswa 

terhadap matematika terwujud melalui sikap dan tindakan dalam memilih pendekatan 

menyelesaikan tugas matematikanya. Selanjutnya dari beberapa pendapat para ahli 

diantaranya, Wardani (2008),  Mulyana (2009), Sumarmo (2006), dan Maxwell (2001) 

dapat disarikan bahwa disposisi matematis adalah ketertarikan dan apresiasi terhadap 

matematika yang diwujudkan dalam bentuk kecenderungan untuk berpikir dan 

bertindak positif, kepercayaan diri, keingintahuan, ketekunan, antusias dalam belajar, 
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gigih menghadapi permasalahan, fleksibel, mau berbagi dengan orang lain, reflektif 

dalam kegiatan matematik (doing math).  

Sehubungan dengan batasan di atas, maka dalam mengukur disposisi matematis 

siswa, harus memperhatikan batasan-batasan tersebut.Sejalan dengan batasan di atas, 

beberapa sumber memberikan alasan pemilihan batasan di atas dijadikan sebagai tolok 

ukur disposisi matematis.Dalam  NCTM (1989) dinyatakan beberapa alasan dalam 

mengukur disposisi matematika, yakni: 

1. Kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, mengkomunikasi kan 

ide-ide, dan memberi alasan 

2. Fleksibilitas dalam mengeksplorasi ide-ide matematis dan mencoba berbagai 

metode alasan untuk memecahkan masalah. 

3. Bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika. 

4. Ketertarikan, keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan dalam 

mengerjakan matematika. 

5. Kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja diri 

sendiri. 

6. Menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari.  

7. Penghargaan (appreciation) peran matematika dalam budaya dan nilainya, baik 

matematika sebagai alat, maupun matematika sebagai bahasa. 

Selanjutnya, Syaban (2008) menyatakan, untuk mengukur disposisi matematis 

siswa alasan yang yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Menunjukkan gairah/antusias dalam belajar matematika. 

2. Menunjukkan perhatian yang serius dalam belajar matematika. 

3. Menunjukkan kegigihan dalam menghadapi permasalahan. 

4. Menunjukkan rasa percaya diri dalam belajar dan menyelesaikan masalah. 

5. Menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. 

6. Menunjukkan kemampuan untuk berbagi dengan orang lain.  

Sedangkan menurut Wardani (2008), aspek-aspek yang diukur pada disposisi 

matematis adalah (1) kepercayaan diri dengan alasan percaya diri terhadap 

kemampuan/keyakinan; (2) keingintahuan terdiri dari empat  alasan yaitu: sering 

mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, antusias/semangat dalam belajar, 

banyak membaca/mencari sumber lain; (3) ketekunan dengan alasan gigih/tekun/ 

perhatian/kesungguhan; (4) flesibilitas, yang terdiri dari tiga alasan yaitu: 

kerjasama/berbagi pengetahuan, menghargai pendapat yang berbeda, berusaha mencari 

solusi/strategi lain; (5) reflektif, terdiri dari dua alasan  yaitu bertindak dan berhubungan 

dengan matematika, menyukai/rasa senang terhadap matematika.  

Berdasarkan batasan indickator pengukuran disposisi matematis yang 

dikemukakan di atas, maka alasan disposisi matematis yang digunakan dalam penelitian 

ini, adalah (1) percayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika, 

mengkomunikasikan ide-ide, dan memberi alasan; (2) fleksibel dalam mengeksplorasi 

ide-ide matematis dan mencoba berbagai  metode untuk memecahkan masalah; (3) 

bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika; (4) ketertarikan dan 

keingintahuan untuk menemukan sesuatu yang baru dalam mengerjakan matematika;(5) 

kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja; (6) 
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mengaplikasikan matematika dalam bidang lain dan dan dalam kehidupan sehari-hari; 

dan (7) penghargaan peran matematika dalam kultur dan nilai, baik matematika sebagai 

alat, maupun matematika sebagai bahasa. 

Perlu disadari bahwa pengelolaan pembelajaran tidak hanya dalam tujuan 

mencapai kemampuan kognitif, namun sisi afektif akan lebih penting ketika kita 

menyadari bahwa kualitas belajar diawali dari sikap siswa. Hal ini sangat beralasan, 

mengingat aktivitas belajar berangkat dari ketertarikan dan keinginan yang kobarkan  

oleh rasa ingin tahu, yang lahir dari sikap positip dan yang ditunjukkan dengan prilaku 

aktif. Artinya, pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan selama belajar 

matematika akan membentuk pandangan, sikap dan prilaku siswa yang ditunjukkan 

siswa melalui perilakunya (aktivitasnya) ketika belajar matematika.  

Slameto (1995) mengemukakan bahwa sikap terbentuk melalui pengalaman 

yang berulang-ulang, imitasi, sugesti, dan melalui identifikasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengalaman belajar matematika yang menyenangkan siswa secara berulang-

ulang akan memberikan pandangan positif siswa terhadap matematika. Adanya 

pandangan positip ini menjadi motiv dalam diri siswa yang memicu ketertarikan dan 

apresiasi siswa terhadap matematika yang sering disebut dengan disposisi matematis. 

Memperhatikan pentingnya membangun kemampuan afektif sebagai dasar yang 

kokoh dalam membangun kemampuan berfikir dan keterampilan matematika maka 

perlu upaya perbaikan pembelajaran kearah paradigma pembelajaran yang inovatif. 

Menurut Polla (2001: 48) “Pendidikan matematika di Indonesia, nampaknya perlu 

reformasi terutama dari segi pembelajarannya. Saat ini begitu banyak siswa mengeluh 

dan beranggapan bahwa matematika itu sangat sulit dan merupakan momok, akibatnya 

mereka tidak menyenangi bahkan benci pada pelajaran matematika. 

Penekanan belajar matematika dari masalah nyata yang dialami siswa   

merupakan salah satu upaya membangun rasa ingin tahu, kepercayaan diri dan sikap 

bertindak siswa dalam belajar dan yang memberikan penguatan keyakinan akan 

keberhasilannya dalam belajar. Asumsi ini didasarkan pada filosopi bahwa belajar dari 

pengalaman nyata lebih mudah, menyenangkan, bermakna dan tahan lama. Situasi ini, 

jika dilakukan secara kontiniu akan membangun pengalaman belajar yang membentuk 

pandangan, sikap dan prilaku siswa terhadap belajar dan pelajaran matematika.  

Memahami pentingnya memumbuhkembangkan disposisi matematis upaya 

meningkatkan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya maka pengelolaan 

pembelajaran harus dapat memberikan suasana nyaman, bermakna dan dekat dengan 

lingkungan siswa.Salah satu strategi pembelajaran yang dipandang dapat memberikan 

kontribusi dalam membangun disposisi matematis siswa adalah Pendekatan Matematika 

Realistic. 

Pendekatan Matematika Realistik berangkat dari pandangan Hans Freudenthal 

tentang  matematika yakni matematika merupakan aktivitas insani (mathematics as 

human activity).  Ide utama dari pendekatan ini  memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menemukan kembali (re-inveniont) ide dan konsep matematika melalui 

penjelajahan berbagai situasi dan persoalan dunia nyata (real world)  dengan 

bimbingan orang dewasa dan secara bertahap berkembang menuju kepemahaman 

matematika. Gravemeijer (1994) mengemukakan lima karakteristik utama PMR, yakni: 

(1). menggunakan masalah kontekstual; (2) menggunakan model; (3)menggunakan 
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kontribusi dan produksi siswa; (4) interaktif; (5)keterkaitan. Lebih lanjut dikemukakan, 

terdapat tiga prinsip utama pendekatan matematika realistik, yaitu: (a) Guided 

Reinvention and Progressive Mathematization (penemuan terbimbing dan 

bermatematika secara progressif, (b) Didactical Phenomenology (penomena 

pembelajaran), dan (c) Self-developed Models (pengembangan model secara mandiri).  

Pendekatan PMR yang menggunakan masalah kontekstual sebagai fokus belajar 

dipandang berkontribusi terhadap upaya mendekatkan siswa dengan materi pelajaran, 

sehingga siswa dapat merasakan manfaat belajar matematika. Dengan mengetahui 

manfaat materia yang dipelajari maka memicu keinginan siswa yang lebih kuat untuk 

belajar matematika. Selanjutnya, penggunaan model of dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapkan kepada siswa membuat siswa lebih bebas mengungkapkan 

ide-ide orisinil. Cara-cara ini akan memberikan kesan bagi siswa bahwa menyelesaikan 

masalah matematika tidak harus melalui rumus, sehingga meningkatkan kepercayaan 

diri mereka kan kemampuannya. Situasi pembelajaran yang demikian membuat siswa  

lebih tekun dan lebih mampu untuk merefleksi hasil kerjanya. Sitausi pembelajaran 

sebagaimana yang dikemukakan di atas, jika dilakukan secara berkelanjutan akan 

menumbuh kembangkan disposisi matematis yang baik.  

 Tidak dapat dipungkiri potensi bawaan siswa mempengaruhi peran aktif mereka 

dalam mengikuti pembelajran dan hasil belajarnya. Walaupun setiap siswa mendapat 

kesempatan yang sama dalam menerima perlakuan guru namun perbedaan pandangan  

terhadap matematika antara satu dengan lainnya diyakini juga dipengarungi oleh minat, 

inteligensia, motivasi, sarana dan lainnya. Ruseffendi (2006) mengemukakan, 

perbedaan kemampuan dan sikap terhadap matematika siswa bukan semata-mata 

merupakan bawaan dari lahir, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh 

karena itu, pendekatan pembelajaran menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. 

Artinya, pemilihan pendekatan pembelajaran harus dapat mengakomodasi perbedaan 

siswa yang heterogen sehingga ketertarikan dan apresiasi siswa dan hasil belajarnya 

optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pembelajaran yang diterapkan guru 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar siswa.  

 Berdasakan uraian di atas, maka masalah yang dikaji melalui penelitian ini 

adalah apakah terdapat perbedaan KPM matemtis dan DM antara sisiwa yang 

dibelajarkan dmelalui pendekatan PMR dengan pendekatan PK tinjau dari keseluruhan 

siswa dan setiap level Kemampuan Awal Matematika (KAM). Apakah terdapat 

perbedaan KPM siswa antar level KAM?  

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan populasi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Kandis Tp. 2014/2015. Sampel penelitian diwakili kelas-kelas yang ditetapkan 

secara acak dari 6 kelas pararlel yakni 2 kelas sebagai kelompok ekperimen dan 2 kelas 

untuk kelompok kontrol. Hal ini dimungkinkan karena penempatan siswa ke dalam 

kelas di sekolah tersebut, menggunakan sistem pemerataan kemampuan.Artinya siswa 

yang berkemampuan tinggi, sedang dan kurang ditempatkan secara merata pada setiap 

kelas. 
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Desain penelitian yang digunakan adalah desain Postest Group Design 

(Tuckman, 1978; Ruseffendi, 1998; McMillan & Schumacher, 2001), yang 

digambarkan sebagai berikut: 

A - X1 O 

A - X2 O 

Keterangan: 

A :  Penenetapan  sampel  acak kelas X1:   Pendekatan PMR   

O :  Pengukuran DM X2:  Pendekatan Konvensional 

 

 Data penelitian dikumpulkan dengan angket skala disposisi 

matematis.Selanjutnya instrument angket DM dikembangkan berdasarkan indicator 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan rumusan penelitian, maka dapat 

dinyatakan  keterkaitan permasalahan, hipotesis, dan jenis uji statistik. 

Tabel. 2 Matriks Keterkaitan Permasalahan, Hipotesis, dan Jenis Uji Statistik  

 

Rumusan Masalah Hipotesis Jenis Uji Statistik 

Bagaimana deskripsi DM matematika siswa?  Deskriptif 

Apakah terdapat perbedaan DM siswa antara yang dibelajarkan melalui  pendekatan 

PMR dengan PK diitinjau dari :  

a. keseluruhan siswa 

H0: μPK = μPMR 

H1: μPK ≠μPMR 
Uji t  

b. setiap level KAM H0: μPK = μPMR 

H1: μPK ≠μPMR 

Uji t dan Whitney 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Deskripsi Disposisi Matematis Siswa  

Berdasarkan perhitungan pengolahan data disposisi matematis siswa secara 

umum, diperoleh fakta seperti yang dimuat pada Tabel. 4 
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Tabel. 4 Deskripsi Disposisi Matematis Siswa  

 

Kelompok 

Data 

Seluruh Siswa Berdasarkan KAM 

Tinggi Sedang Rendah 

n x n x n x n X 

Perlakuan 58 105 14 113,1 30 106.3 14 96.2 

Control 61 98 15 111,7 30 101.4 16 95.5 

Ket:   x : Rataan, n : Jumlah siswa 

Berdasarkan fakta di atas dapat dikatakan bahwa secara umum DM siswa yang 

di belajarkan dengan pendekatan realistik lebih baik dibandingkan dengan pendekatan 

konvensional. Penyataan ini didukung oleh fakta bahwa untuk setiap level KAM 

disposisi matematis siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan PMR lebih baik 

dibandingkan dengan PK. Hal ini menunjukkan bahwa PMR berkontribusi dalam 

upaya membangun ketertarikan dan apresiasi siswa terhadap pelajaran matematika.  

  2. Analisis DM Berdasarkan Pembelajaran 

Dari hasil pengelolaan data DM siswa berdasarkan perlakuan diperoleh 

ringkasan perhitungan seperti yang dimuat pada Table. 5. 

 

 

Tabel 5. Rekapitulasi Data DM Berdasarkan Perlakuan  

 

Sumber 

Data 

PMR PK Uji Homogen Uji Perbedaan 

Fh Ft (α=0.05) Kes th tt(α=0.05) Kes 

Jumlah 58 61  

1.4

4 

 

1.54 

Ho 

diteri

ma 

 

2.5

6 

 

1.64 

 

Ho ditolak Rataan 105 98 

Simp.Baku 46,4 66,9 

H0: μPK = μPMR 

 

Dari fakta yang dimuat pada tabel di atas, diperoleh informasi bahwa hasil 

analisis data menolak Ho. Hal ini berarti terdapat perbedaan DM siswa yang 

dibelajarkan melalui pendekatan PMR dengan PK. Selanjutnya melihat rataan skor DM 

siswa yang dibelajarkan melalui pendekatan PMR, maka dapat dikatakan penerapan 
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pendekatan PMR berdampak positif terhadap peningkatan DM siswa. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa penerapan PMR berkontribusi secara signfikan terhadap 

disposisi matematis. 

3. Analisis DM Antar Pembelajaran Ditinjau dari Level KAM 

Berdasarkan perhitungan analisis data DM siswa antar pembelajaran ditinjau 

dari level KAM, diperoleh fakta seperti yang dimuat pada Tabel. 6 

 

 

Tabel 6. Rekapitulasi DM Antar Pembelajaran Ditinjau dari KAM  

 

Level 

Sumber 

Data 

PMR 

(E) 

PK 

(C) 

Uji Perbedaan Rataan 

th tt(α=0.05) 

N=29 

Kes 

 

Tinggi 

N 14 15  

0.013 

 

2.04 

 

Ho diterima ∑R 242.4 190.6 

∑R
2 

5181 3236.8 

Rataan 113.14 111.46 

 

 

Sedang 

 th tt (0.05) N=60 Kes 

N 30 30  

41.3 

 

1.671 

 

Ho ditolak Rataan 106.3 101.4 

Simp.ba

ku 

0.34 0.5 

 

 

Rendah 

 th tt(α=0.05) 

N=30 

Kes 

N 14 16  

0.01077 

 

 

2.04 

 

Ho diterima ∑R 231.5 233.6 

∑R
2 

4992.5 4409.8 

Rataan 96.2 95.5 

 

Berdasarkan fakta pada Tabel 6, diperoleh informasi bahwa hasil pengujian 

hipotesis menerima Ho untuk uji perbedaan rataan skor DM pada level KAM tinggi dan 

rendah, dan menolak Ho untuk level KAM sedang.Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat perbedaan rataan DM siswa yang dibelajarkan melalui pendekatan 
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PMR dengan PK pada level KAM rendah dan tinggi. Sedangkan untuk level KAM  

sedang terdapat perbedaan DM antar siswa yang dibelajarkan melalui pendekatan PMR 

dengan PK.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikatakan bahwa penerapan pendekatan 

PMR secara signifikan berdampak terhadap peningkatan DM siswa yang memiliki 

KAM sedang, dan tidak berdampak signifikan untuk KAM level tinggi dan rendah. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan matematika realistic 

berkontribusi terhadap peningkatan DM siswa.Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-

prinsip pendekatan PMR berperan dalam membangun ketertarikan dan apresiasi siswa 

terhadap pelajaran matematika. Hasil penelitian ini memperkuat hasil-hasil penelitian  

sebelumnya yang dilakukan  Herman (2006), Sook (2006), Syaban (2008), Nila K 

(2010), dan Mulyana (2009). 

Selanjutnya jika dilihat dari indicator disposisi matematis siswa dapat kita 

lihat bahwa terdapat 3 aspek disposisi matematis yang dominan diresposn oleh siswa. 

Aspek yang pertama adalah menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan rataan 3,21. Fakta ini menunjukkan bahwa prinsip PMR 

yang berkontribusi yang paling besar terhadap upaya menumbuhkembangkan disposisi 

matematis siswa adalah menjadikan masalah nyata yang dialami siswa sebagai strating 

point dalam setiap pembelajaran.  Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan 

pengalaman nyata siswa dalam memulai pembelajaran sangat penting, disamping 

sebagai pemotivasian juga berfungsi sebagai penghubung yang kuat antara pengalaman 

yang dimiliki siswa dengan materi yang akan dipelajarai siswa. 

Aspek apektif kedua yang dominan direspon oleh siswa sebagai dampak dari 

penerapan PMR adalah aspek kedua dengan rataan 3.13 yaitu ketertarikan, 

keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan dalam mengerjakan matematika. 

Penyelesaikan masalah nyata sebagai bagian utama dalam PMR membuat siswa merasa 

tertarik, dan tertantang untuk mengetahui penyelesaian masalah yang 

diberikan.Selanjutnya, kesempatan yang diberikan kepada siswa dalam mengungkapkan 

ide-ide orisinilnya melalui penyelesaian masalah menurut cara-cara yang mereka 

anggap benar ketahui (model of). Eksistensi prinsip model of  berpotensi membangun 

kepercayaan siswa akan ide-idenya, membuat mereka merasa tertarik menyelesaikan 

masalah-masalah yang diajukan, mendorong keingintahuan mereka akan penyelesaian 

masalah dan meningkatkan keterampilan siswa dalam menemukan konsep dan prinsip 

mateatika. 

Kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja 

diri sendiri, merupakan aspek disposisi matematis yang cukup baik direspon siswa 

dengan rataan 2.84. Kecenderungan siswa dalam merefleksi proses berfikir 

menunjukkan bahwa mereka telah mampu mengontrol proses berfikirnya. Prinsip Self-

developed Models (pengembangan model secara mandiri) diduga memberikan 

kontribusi yang kuat pada aspek afektif ini. Dalam pengembangan model secara mandiri 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan model penyelesaian 

masalah merut cara-cara yang mereka anggap benar. Situasi pemberdayaan ini, 
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mendorong siswa untuk memanagemen sendiri proses berpikirnya, mulai dari 

merencanakan proses penyelesaian, melaksanakan rncana dan merefleksinya sehingga 

memberi keyakinan baginya bahwa apa yang mereka kerjakan adalah benar. 

Disposisi matematis siswa yang dibelajarkan dengan PMR dan PK 

berdasarkan KAM disimpulkan bahwa terdapat perbedaan DM hanya pada level KAM 

sedang, untuk level KAM tinggi dan rendah tidak ada perbedaan.Artinya untuk siswa 

dengan KAM tinggi dan rendah tidak ada perbedaan DM yang signifikan antara siswa 

yang dibelajarkan dengan PMR dengan PK. Hal ini menunjukkan bahwa KAM dan 

pembelajaran tidak memiliki kontribusi bersama terhadap DM siswa. Hasil penelitian 

yang sama juga dikemukakan oleh Syaban (2008), (2009), dan Nila K (2010). 

Dugaan terhadap hasil penelitian di atas adalah siswa yang memiliki KAM 

yang tinggi, cenderung memiliki disposisi matematis yang baik walaupun sembarang 

model diterapkan. Demikian sebaliknya, untuk sisiwa dengan KAM rendah akan 

cenderung tetap rendah karena pandangan mereka tentang pelajaran matematika yang 

demikian sudah mengental. Namun demikian, bukan tidak mungkin disposisi tersebut 

dapat diperbaiki, namun kita harus menyadari bahwa butuh waktu yang lama untuk itu. 

Senada dengan pernyataan di atas, Darhim (2004) bahwa siswa dengan kemampuan 

matematika yang baik akan cenderung memliki persepsi dan hasil belajar yang baik 

dalam matematika, tetapi baiknya itu bisa terjadi bukan akibat baiknya pembelajaran 

yang dilakukan. Demikian sebaliknya, siswa yang memiliki KAM yang rendah 

cenderung persepsi dan hasil belajarnya akan kurang (jelek) dan kurangnya (jelek) itu 

bisa terjadi bukan akibat kurang baiknya pembelajaran yang dilakukan.  

Memperhatikan hasil penelitian dan pendapat di atas maka cukup beralasan 

untuk tidak menyamaratakan pemberian kesempatan kepada siswa dalam belajar yang 

memiliki KAM yang berbeda walaupun pendekatan yang dipilihkan sama. Kesempatan 

yang dimaksud dalam hal ini adalah aktivitas belajar yang diperuntukkan kepada siswa 

sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik siswa.Temuan ini juga mengindikasikan 

bahwa siswa dengan level KAM sedang memperoleh manfaat lebih baik dari 

pendekatan PMR dalam mengembangkan KPM, disposisi matematis. 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasannya maka dapat disimpulkan:  

1. Secara umum, siswa yang dibelajarkan dengan PMR memiliki DM yang lebih 

baik dibandingkan dengan PK baik ditibjau dari keseluruhan maupun dari aspek 

KM. 

2. Terdapat perbedaan DM siswa yang siginifikan antara yang dibelajarkan dengan  

PMR dengan PK. 

3. Perbedaan DM siswa yang dibelajarkan dengan PMR dan PK hanya berbeda 

untuk level KAM sedang, namun tidak berbeda untuk KAM level rendah dan 

tinggi. 

 

SARAN 

Mengacu pada kesimpulan dan pembehasan di atas, maka dalam pengembangan media 

pembelajaran matematika, disarankan : 
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1. Mengingat dampak dari penerapan pendekatan PMR terhadap DM pada 

beberapa indicator sangat kecil dan diduga sebagai akibat perlakuan yang 

diberikan cukup singkat (8 kali pertemuan) maka perlu penelitian lebih lanjut 

dengan frekwensi perlakuan yang lebih panjang. 

2. Dalam penelitian ini hanya menyelidiki dampak dari pembelajaran didasarkan 

pada KAM secara terpisah, maka perlu penyelidikan lebih lanjut tentang 

kontribusi bersama antara pendekatan PMR dengan KAM terhada DM.  

3. Dalam penelitian ini perangkat kerja siswa semuanya sama, sehingga belum 

tentu cocok untuk semua level siswa. Sehubungan dengan itu, maka dalam 

penelitian selanjutnya peru dipertimbangkan cara pengembangan perangkat yang 

lebih sesuai dengan karakteristik siswa. 
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Abstrak 
Pelan pembanguan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 -2025 telah 

melakarkan visi sistem pendidikan dan aspirasi murid yang dapat 

memenuhi keperluan negara pada masa depan.  Kemerosotan pencapaian 

Malaysia dalam penilaian antarabangsa adalah disebabkan kurang 

kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam menjawab soalan yang 

berkaitan Sains dan Matematik. Guru sebagai pelaksana dasar harus 

mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam mengimplimen dasar yang 

telah dirancang. Kajian ini bertujuan melihat persepsi dan ma salah yang 

dihadapi oleh guru sains melaksanakan (KBAT)dalam pengajaran dan 

pembelajaran. Kajian kualitatif menggunakan temu bual berstruktur telah 

dijalankan dengan 10 orang guru sains daripada beberapa sekolah 

kebangsaan di Selangor.Responden terdiri dar ipada guru muda dan guru 

berpengalaman serta guru di bandar dan guru di luar bandar.Hasil kajian 

mendapati majoriti responden berpendapat bahawa KBAT adalah soalan 

yang membolehkan murid berkifir secara kritis dan kreatif.Terdapat juga 

responden menyatakan bahawa KBAT adalah soalan yang memerlukan 

aplikasi dan analisis.KBAT dilaksanakan oleh guru dengan 

mengemukakan soalan yang memerlukan murid untuk berfikir.Masalah 

utama yang dihadapi adalah kekangan masa kerana guru terpaska 

mengejar sukatan.Masalah pela jar yang pasif dan suka mendiamkan diri 

juga menyebabkan kekangan dalam melaksanakan KBAT.Pelbagai 

program dan pendedahan harus diberikan kepada guru agar mereka boleh 

melaksanakan KBAT dengan lebih efektif lagi.  

 

Kata Kunci : Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), pengajaran dan pembelajaran, 

sains  

  

Pendahuluan  

 

Pelbagai usaha dan transformasi telah dilaksanakan dalam bidang pendidikan melalui 

Pelan Pembagunan Pendidikan Malaysisa (PPPM 2013 - 2025)Hasrat utama PPPM 

adalah bagi menyediakan pendidikan bertaraf antarabangsa bagi mempersiapkan 

generasi kini dan yang akan datang untuk menghadapi keperluan abad ke-21 yang lebih 

berfokuskan kepada pembentukan modal insan. PPPM 2013-2025 ini melakarkan visi 

sistem pendidikan dan aspirasi murid yang dapat memenuhi keperluan negara pada 

http://ifolio.ukm.my/user/2875/kamisah-bt-osman
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masa depan. Antara faktor yang mendorong dalam penghasilan pelan ini adalah 

keputusan Malaysia PISA Program for International Students Assessment  (PISA) dan 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang semakin 

menurun sejak 2007 hingga 2012.  

Peperiksaan dan pentaksiran untuk semua mata pelajaran termasuk Sains akan 

dikaji semula disamping menerapkan kemahairan berfikir aras tinggi. Penekanan juga 

akan diberikan kepada aplikasi pengetahuan yang praktikal melalui  amali makmal dan 

pembelajaran berasaskan projek.  

Menurut Site Hadijah (2015) Kemahiran berfikir  telah diperkenalkan pada 

tahun 1994 dengan menekankan kemahirian berfikkir kreatif dan krisis (KBKK) 

diperkenalkan di Malaysia. Kementerian Pelajarana Malaysia (KPM) telah 

mendefinisikan KBAT sebagai  

keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat 

penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi 

dan berupaya mencipta sesuatu. Definisi ini selaras dengan model taksonomi Bloom 

(1956) yang telah disemak semula oleh Anderson dan Krathwohl‟ Taxonomy 2011,  

dimana 4 tahap pemikiran teratas iaitu aplikasi, analisis, menilai dan mencipta. Maka 

dapat disimpulkan bahawa KBAT bukan hanya melibatkan KBKK tetapi lebig daripada 

itu. 

Pendidikan sains bermatlamat untuk meningkatkan tahap literasi saintifik dalam 

kalangan murid yang merupakan keupayaan seseorang individu menggunakan ilmu dan 

kemahiran sains dalam menyelesaikan sesuatu aktiviti atau masalah harian dan 

membuat keputusan bagi kebaikan diri sendiri, keluarga serta masyarakat dan negara 

berlandaskan nilai- nilai murni (Kamisah, Zanaton, & Lilia, 2007).Antara usaha yang 

boleh dilaksanakan adalah melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran yang 

diamalkan di sekolah contohnya seperti mengamalkan penggunaan soalan- soalan aras 

tinggi di dalam kelas serta pembelajaran yang mampu meningkatkan inkuiri dan 

pemikiran kritikal murid (Supramani, 2008; Zamri & Nor Razah, 2011). 

Penggunaan pendekatan pengajaran berasaskan inkuiri akan meningkatkan dan 

menggalakkan murid untuk berfikir dan mencari maklumat untuk menyelesaikan 

masalah bagi sesuatu fenomena secara aktif serta meningkatkan persoalan dalam diri 

(BPK, 2013). Ini secara tidak langsung memberi ruang dan peluang yang luas untuk 

melatih murid mengamalkan dan menguasai kemahiran berfikir aras tinggi. 

Pernyataan Masalah 

 

Dalam Pelan PPPM 2013-2025 mengandunggi 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan 

11 anjakan. Anjakan yang pertama adalah berfokuskanpembelajaran bahasa, Matematik 

dan Sains dengan standard antarabangsa iaitu „Menyediakan Kesamarataan Akses 

Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa‟.Bagi mencapai anjakan ini 

pelbagai usaha telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan termasuk pelancaran 

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan penyemakan semula Kurikulum 

Standard Sekolah Rendah (KSSR) pada tahun 2017.  

Perubahan yang drastik dalam sistem penilaian juga telah dilaksanakan untuk 

subjek sains dan mata pelajaran yang lain. Sistem peperiksaan yang berorentasikan 
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peperiksaan dirombak kepada pentaksiran berasaskan sekolah (PBS). Penilaian akan 

dilakukan oleh guru sekolah secara holistik. Dalam melaksanakan PBS guru guru 

disaran untuk menilai murid dengan menggunakan instrumen yang menjurus kepada 

kemahiran berfikir aras tinggi menjelang 2016. KPM (2013) juga mensasarkan sebanya 

30% soalan KBAT dalam peperiksaan pusat bagi matepelajaran Sains menjelang 2016. 

Menurut Upik dan Ragu (2015),  Guru guru di sebuah sekolah mengetahui konsep 

KBAT tetapi kurang yakin dalam melaksanakan KBAT dan pengajaran dan 

pembelajaran. Laporan kajian keperluan oleh Perunding Kestrel Education (UK) dan 21 

Centruy Schools (USA) mendapati bahawa pemikiran aras tinggi dalam kalangan guru 

dan murid di Malaysia amat rendah. (Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2012).  

Tujuan Kajian  

 

Kajian ini  bertujuan untuk melihat persepsi dan masalah yang dihadapi oleh guru sains 

dalam melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi di Negeri Selangor.  

Objektif Kajian 

1. Objektif  kajian ini ialah bagi :- 

2. Melihat persepsi guru terhadap KBAT\ 

3. Melihat cara perlaksanaan KBAT dalam pengajaran  dan pembelajaran  

4. Mengetahui masalah yang dihadapi guru sains dalam melaksanakan KBAT 

 

Persoalan Kajian 

1. Persoalan kajian ini ialah untuk mengetahui: 

2. Apakah persepsi guru terhadap KBAT 

3. Bagaimanakah guru sains melaksanakan KBAT dalam pengajaran  dan 

pembelajaran  

4. Apakah masalah yang dihadapi guru sains dalam melaksanakan KBAT 

 

Metadologi Kajian 

 

Kaedah kajian yang dijalankan  ialah secara kualitatif dengan menggunakan kaedah 

temubual berstruktur. Menurut Creswell (2012), kajian kualitatif dapat memberikan 

kefahaman yang terperinci mengenai fenomena yang dikaji. Seramai 10 responden (R1, 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10) dari beberapa 5 buah sekolah di negeri Selangor 

telah dipilih.6 responden terdiri daripada sekolah bandar manakala 4 responden terdiri 

daripada sekolah luar bandar. Daripada 10 responden, 5 adalah guru yang 

berpengalaman yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 5 tahun 

manakala 5 lagi responden adalah guru yang mempunyai pengalaman kurang daripada 5 

tahun dan merupakan guru yang kurang pengalaman.  

Dapatan Kajian  

 

Data yang diperoleh telah dianalisis secara manual kerana bilangan responden yang 

kurang iaitu hanya 10 orang yang guru. Dapatan temu bual telah dibahagikaan kepada 

tiga kategori bagi menjawab persoalan kajian iaitu apakah  persepsi guru mengenai 
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KBAT, Bagaimanakah guru melaksanakan KBAT dalam  pengajaran dan pembelajaran 

serta apakah masalah yang dihadapi oleh guru sains dalam melaksanakan KBAT.  

Bagi peroalan kajian yang pertama iaitu persepsi guru terhadap KBAT, didapati 

4 daripada 5 orang guru yang berpendapat KBAT merujuk kepada kemahiran berfikir 

yang berkokus kepada pemikiran kritis dan kreatif. 2 daripada 5 guru kurang 

pengalaman berpendapat KBAT merujuk kepada kemahiran berfikir bagi 

menyelesaikan masalah.Seorang guru kurang pengalaman berpendapat KBAT adalah 

soalan yang membolehkan murid menjawab daripada pelbagai persepsi dan merupakan 

percambahan idea atau penemuan.Seorang berpendapat soalan aplikasi dan bukan hanya 

pengetahuan. 

Persepsi terhadap KBAT tidak ketara diantara guru di bandar dan di luar bandar 

tetapi berbeza berdasarkan pengalaman mengajar. Guru berpengalaman bertanggapan 

bahawa KBAT adalah sebahagian daripada Kemahiran Berfikir secara kritis dan kreatif 

yang telah diterapkan dalam sukatan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 

1994. Manakala guru yang mempunyai pengalaman mengajar kurang daripada 5 tahun 

mempunyai persepsi yang berbeza terhadap KBAT iaitu berkaitan dengan aplikasi tetapi 

persepsi yang diutarakan tidaklah memenuhi definisi penuh KBAT seperti yang 

didefinisikan oleh KPM. 

Pelaksanaan KBAT dalam proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan 

oleh kesemua guru dengan menggunakan teknik penyoalan atau secara verbal. 3 

daripada 5 guru berpengalaman cenderung untuk menyoal murid diluar sesi pengajaran 

dan pembelajaran seperti mengemukakan soalan pada awal pembelajaran dan akhir 

pembelajaran atau menggunakan soalan KBAT daripada buku teks.  2 lagi guru 

berpengalaman tidak memberikan cara pelaksanaan yang khusus. Mereka hanya 

menyatakan KBAT dapat diaplikasikan dengan memberikan soalan KBAT. Guru yang 

kurang pengalaman atau yang baru keluar daripada Institusi Perguruan menggukana 

pelbagai kaedah untuk mengaplikasi KBAT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 

Majoriti guru yang kurang pengalaman mengatakan bahawa mereka akan megaitkan 

teori yang diajar dengan aplikasi atau masalah dunia sebenar  serta mengajar murid 

berfikir diluar kotak seperti berikut: 

“ Gunakan pengajan berasaskan masalah agar murid dapat berfikir penyelesaian 

masalah dan kaitkan dengan masalah dunia sebenar. Ajar murid berfikir diluar kotak 

atau membuat aktiviti yang mencabar kelaziman “ R6.  

“Memberi soalan yang berupa masalah , berkaitan dengan situasi harian dan soalan 

terbuka seperti bincangkan, terangkan, analisis, bagaimana dan lain lain.  “ R9. 

“Saya akan mengambikira semua jawapan dan pendapat murid untuk ditengahkan.  

Murid boleh bercakap semua dan apa yang hendak dicakapkan. “ R4 

“Meminta murid berfikir mengenai punca masalah dan cara cara 

menyelesaikannya secara berdikari atau bersosial “ R5 

Didapati guru berpengalaman mengaplikasi KBAT dengan memisahkannya daripada 

proses pengajaran dan pembelajan dan berdalandaskan sumber yang ada seperti buku 

teks manakala guru kurang pengalaman atau guru murid menggunakan pelbagai teknik 

untuk menerapkan KBAT dan didapati menggunakan KBAT dalam proses pengajaran 

dan pembelajaran.  
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Terdapat pelbagai masalah yang diutarakan oleh kesemua responden tanpa mengira 

pengalaman mengajar dan lokasi guru.Antara sebab utama adalam kekangan 

masa.Kesemua responden mendapati murid memerlukan masa yang lebih untuk 

mengaplikasikan KBAT kerana guru terpaksa mengejar sukatan. Guru guru di luar 

bandar menghadapi masalah disebabkan murid yang pasif;  

“Murid pasif susah diterapkan KBAT , Guru terpaksa  „menyuap‟ murid murid apabila 

mereka mengambil masa yang terlalu lama “ R10 

“Murid murid tidak yakin dan lebih suka diam. Murid takut diketawakan oleh rakan 

rakan atau dimarahi oleh guru.” R2.  

“Murid terlalu mempercayai guru dan tidak mahu „argue‟ dan berfikir lebih. Murid 

terima sahaja jawapan guru.” R4 

Guru muda di bandar mendapati KBAT tidak sesuai untuk semua murid dan 

menyebabkan  

“ KBAT tidak sesuai untuk semua murid. Murid yang aras tinggi sahaya boleh jawab 

soalan KBAT. Soalan sekarang banyak menggunakan KBAT menyebabkan jurang 

murid pandai jadi lebh jauh , murid lemah tidak dapat jawab.” R1 

Responden 6 juga berpendapat bahawa KBAT menjadi beban untuk dilaksanakan 

apabila tugas guru bertimbun dan apabila guru kurang motivasi dalam melaksanakan 

KBAT. 

Masalah berkaitan masa dihadapi oleh semua guru dimana mereka mendapati 

murid mengambil terlalu banyak masa untuk mengunakan KBAT.Guru di luar bandar 

menghadapi masalah kerana murid lebih pasif berbanding murid di bandar. 

Kesimpulan 

Pelbagai dasar, program dan pelan telah dilaksanakan oleh penggubal dasar, namun 

guru sebagai pelaksana masih kurang jelas maksud KBAT seperti yang didifinisikan 

oleh KPM. Pelaksanaan KBAT dalam proses pengajaran dan pembelajaran banyak 

dilaksanakan dengan hanya dengan teknik penyoalan. DIdapati tidak terdapat perbezaan 

diantara guru guru di bandar dan luar bandar, namun didapati guru yang berpengalaman 

masih beranggapan KBAT adalah sebahagian daripada Kemahiran Berfikir secara Kritis 

dan Kreatif (KBKK) yang diterapkan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 

yang digunapakai sehingga tahun 2012. Guru yang kurang pengalaman didapati 

memahami serba sedikit mengenai KBAT iaitu berfokuskan aplikasi. Guru guru masih 

tidak jelas bahawa tahap analisis, menilai dan mencipa juga adalah sebahagian daripada 

KBAT.  

Pelbagai program dan pendedahan harus diberikan kepada guru agar mereka 

boleh melaksanakan KBAT dengan lebih efektif lagi. Guru juga harus diberikan 

motivate dalam mengimplimentasi KBAT di dalam kelas secara berterusan. KBAT 

amatlah penting bagi membolehkan negara kita bersaing di persada antarabangsan dan 

melonjak dalam penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA.  Dalam mengahadapi 

cabaran abad ke-21 ini murid perlu mengguasai KBAT agar dapat berdiri sama tinggi 

dengan negara negara maju yang lain.  
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Abstract 
PMku Module main aim is to help students develop their skill to solve linear 
mathematical questions other than develop their mathematical thinking through 
the 4 levels in META-4 strategy, model polya and Bar model technique. This quasi 
experimental was designed to determine the effectiveness of PMku strategy in 
solving the linear mathematical question and to determine the level of PMku 
strategy usage in classroom among a group of students. 85 form two students as 
the experiment group (n=43) was administered using PMku model,while the 
controlled variable (n=42) was conventionally administered. In the first data 
collection,the pre-test was administered before carry out the intervention. After 7 
weeks of intervention, the post-test was carried out to see the comparison 
between this strategy with conventional teaching. The questionnaire for the 
effectiveness of PMku model application and students' assessments towards PMku 
also used in order to get the evidence. ANCOVA analysiskawalan(F(1, 82) = 44.5, 
p< .05, R-squared = 0.532) indicated that the teachig methods using PMku module 
enhanced students’ performance in mathematic problem solving mathematical 
word learning as compared to the conventional teaching method. Overall, this 
research implication shows that the use of PMku is able to fix students level in 
solving the linear mathematical question and give them the positive perception 
practically 

Keywords :Approach 'PMku' mathematical word problem solving, achievement in 
mathematics, quasi experimental. 

Abstrak 
Matlamat utama Modul PMku ialah untuk membantu murid membangunkan 
kemahiran penyelesaian masalah matematik berayat di samping membangun 
pemikiran matematik melalui potensi mereka melaksanakan 4 pemeringkatan di 
dalam strategi 4-META,model Polya dan teknik model Bar. Kajian berbentuk 
kuasieksperimental ini adalah untuk menentukan keberkesanan strategi PMku ke 
atas kemahiran penyelesaian masalah matematik berayat dan mengenal pasti 
tahap penggunaan strategi PMku di kalangan murid kumpulan 
eksperimen.Seramai 85 orang pelajar Tingkatan dua terlibat dalam kajian ini, 
iaitu kumpulan eksperimen(n=43) ditadbir menggunakan modul PMku, 
manakala kumpulan kawalan (n=42) ditadbir secara konvensional.Ujian pra 
ditadbir sebelum intervensi dijalankan dan selepas 7 minggu intervensi selesai 
dilaksanakanpengumpulan data melalui ujian pasca ditadbirkan bagi melihat 
keberkesanan pendekatan ini.Ujian pencapaian dan instrumen soal selidik 
keberkesanan aplikasi modul PMku dan penilaian pelajar terhadap pendekatan 
PMku turut digunakantuk menyokong dapatan ini.  Analisis ANCOVA, 
kawalan(F(1, 82) = 44.5, p< .05, R-squared = 0.532)  memberi petunjuk bahawa 
kaedah pengajaran menggunakan modul PMku meningkatkan pencapaian 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                               1084 
 

pelajar dalam penyelesaian masalah matematik berayatjika dibandingkan 
dengan kumpulan konvensional.Dapatan kajian mendapati bahawa penggunaan 
modul PMku telah berupaya memperbaiki kemahiran penyelesaian masalah 
matematik berayat dan pelajar menunjukkan persepsi yang positif terhadap 
penggunaannya dalam proses pembelajaran mereka. 
 
Kata Kunci :Pendekatan ‘PMku’, penyelesaian masalah matematik berayat, 
pencapaian matematik, kuasi eksperimen. 

 

PENGENALAN 

Sifat matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan 

mencabar pemikiran.Penyelesaian masalah matematik berayat (PMMB) secara 

umumnya disama ertikan dengan pembelajaran matematik.Malah, penyelesaian masalah 

berayat merupakan komponen utama matematik. Pemahaman tentang satu konsep 

dalam matematik adalah perlu untuk mempelajari suatu konsep yang lain. Kegagalan 

murid untuk memahami sesuatu konsep asas boleh menjejaskan pembelajaran 

matematik. Justeru itu, penguasaan murid dalam hal tersebut membolehkan murid lebih 

mahir dalam matematik( Ng Chu Mooi  1998) 

 Kemerosotan, kelemahan dan kurangnya motivasi serta minat murid terhadap 

penyelesaian masalah matematik berayat acap kali dibincangkan dan menimbulkan 

kebimbingan.Menurut Sarver (2006) kelemahan murid dalam mengatur, melaksanakan 

dan memantau kembali jalan penyelesaian yang telah dibuat merupakan faktor 

penguasaan yang rendah murid dalam penyelesaian masalah.Murid sebenarnya bukan 

lemah dalam penyelesaian masalah tetapi kurang mahir dalam mengatur strategi untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan (Nooriza, 2001). Maka dengan itu, aspek yang 

diberi penekanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik adalah cara 

murid berfikir semasa menyelesaikan masalah iaitu aspek metakognisi. 

 Manakala menurut Noraini Idris (2001), kebolehan dalam menyelesaikan suatu 

masalah matematik berayat bergantung kepada tahap pemikiran seseorang murid. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahawa penyelesaian masalah matematik berayat 

merupakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT).  Oleh yang demikian, semasa 

menyelesaikan maslaah, seseorang individu mesti menggabungkan segala pengetahuan 

yangtelah dipelajarinya atau pengetahuan sedia ada padanya untuk diaplikasikan dalam 

situasi baru dan berbeza (Krulik & Rudnick, 1993)  

 Penyelesaian masalah sebenarnya sudah lama menjadi fokus kajian.Terdapat 

banyak kajian yang telah dijalankan 1980an (Charles 1987; Lester 1980; Schoenfeld 

1985; Silver 1981) menunjukkan bahawa bidang penyelesaian masalah merupakan 

bidang yang telah lama dikaji oleh pendidik dalam bidang matematik. Rosmashitah 

(2003) dalam kajiannya  mendapati bahawa murid lebih cenderung memberikan 

penyelesaian masalah sahaja tanpa menunjukkan peringkat-peringkat proses 

penyelesaian masalah, iaitu murid tidak menyelesaikan masalah mengikut peringkat-

peringkat proses penyelesaian masalah iaiti memahami masalah, merancang strategi, 

melaksanakan strategi dan menyemak semula. 

 Hasil kajian Ballew dan Cunningham (1982) mendapati bahawa murid 

mempunyai kelemahan dalam mentafsir masalah matematik berayat. Justeru itu didapati 

bahawa peringkat memahami atau merumus masalah merupakan peringkat yang utama 
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dalam menentukan sama ada sesuatu masalah yang diberikan itu boleh diselesaikan 

ataupun tidak. Salah satu faktor yang menyebabkan murid gagal menggunakan 

pengetahuan dan konsep sedia ada mereka, adalah disebabkan kerana mereka membuat 

tafsiran atau interprestasi yang salah tentang masalah yang dikaji, terutamanya soalan 

penyelesaian masalah selalunya berbentuk masalah berayat.Kebolehan berfikir murid 

ini berkait rapat dengan kesedaran mereka menguasai elemen-elemen strategi berfikir 

yang melibatkan kesedaran metakognitif dan strategi kognitif. Menurut Baker dan 

Brown (1984) kemahiran metakognitif ini membolehkan kita mengawal perkembangan 

apa yang dipelajari dan cuba memahami sesuatu. 

 Walaupun disedari akan kepentingan penyelesaian masalah dalam matematik 

namun ia masih lagi menjadi satu ilusi di kalangan para murid. Ini kerana tiada 

penekanan sewajarnya diambil ke atas cara murid menyelesaikan masalah matematik 

berayat. Jika cara penyelesaian masalah matematik tidak diberi penekanan yang 

sewajarnya, maka keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik 

tidak dapat dioptimakan. Ini kerana penyelesaian masalah memainkan peranan penting 

dalam pencapaian matematik.Kajian ini adalah untuk melihat keberkesanan modul 

PMku dalam membantu mempertingkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik 

berayatdi kalangan murid. 

OBJEKTIF KAJIAN 

 

Kajian ini bertujuan untuk menguji keberkesanan modul PMku ke atas pencapaian 

muriddalam penyelesaian masalah matematik berayat.Secara khususnya, objektif kajian 

adalah untuk mengenal pasti perbezaan pencapaian antara kumpulan eksperimen dan 

kumpulan kawalan berdasarkan ujian pra dan ujian pasca. 

 

METODOLOGI KAJIAN 

 

Kajian yang dijalankan ini menggunakan rekabentuk kuasi eksperimenkumpulan 

kawalan tidak serupa (non equivalent control group design) yang melibatkan empat 

kumpulan murid iaitu dua kumpulan kawalan dan dua kumpulan eksperimen. Kedua-

dua kumpulan dalam kajian ini telah tersedia ada serta pemilihan seacar rawak 

dilakaukan bagi menetukan kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.Murid dari 

kumpulan kawalan mengikuti sesi pengajaran secara konvensional manakala bagi 

kumpulan eksperimen pula mengikuti sesi pengajaran melalui penggunaan Modul 

PMku.Reka bentuk kajian ini dipaparkan seperti dalam Jadual 1 
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Jadual 1. Reka Bentuk Kajian 

Kumpulan Ujian Pra Rawatan Ujian Pasca 

Kumpulan Eksperimen (G1) T1 R T2 

Kumpulan Kawalan (G2) T1 - T2 

Petunjuk:G1 = kumpulan eksperimen, G2 = kumpulan kawalan, R = rawatan, T1 = Ujian 

pra dijalankan pada masa yang sama sebelum rawatan dan T2 = Ujian Pasca dijalankan 

pada masa sama selepas rawatan. 

 

Sampel Kajian 

 

Subjek-subjek kajian ini terdiri daripada semua murid tingkatan dua dalam lingkungan 

13-14 tahun disebuah sekolah yang terletak di Putrajaya. Justeru itu menurut Johnson & 

Christensen (2000); Mohd Majid (1994) reka bentuk kuasi eksperimen digunakan 

kerana kajian  menggunakan kelas-kelas yang sedia ada. Seramai 85 orang murid 

tingkatan dua dari sekolah kajian telah dijadikan sebagai sampel kajian iaitu terdiri 

daripada 42 orang murid bagi kelas kawalan manakala 43 orang murid bagi kelas 

eksperimen.Dua buah kelas dijadikan kelas eksperimen dan dua buah kelas lagi 

dijadikan kelas kawalandipilih secara rawak. Kumpulan eksperimen mempelajari topik-

topik  pilihan berbantukan modul PMku yang dibangunkan manakala kumpulan 

kawalan menggunakan cara konvensional. Taburan sampel ditunjukkan dalam jadual 1. 

Jadual 1: Demografi Responden Berdasarkan Jantina 

 

Profil Kawalan Rawatan 

Kekerapan % Kekerapan % 

Jantina 

     Lelaki 

     Perempuan 

 

20 

22 

 

47.6 

52.4 

 

23 

20 

 

53.5 

46.5 

 

INSTRUMEN KAJIAN 

 

Instrumen kajian ini terdiri daripada persediaan mengajar, modul PMku dan ujian 

pencapaian PMMB.Instrumen-instrumen ini telah digunakan untuk mengumpulkan data 

kuantitatif semasa kajian dijalankan. 

Persediaan Mengajar 

 

Dua set persediaan mengajar telah diaplikasikan untuk melihat keberkesanan modul 

PMku dalam meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah Matematik berayat dalam 

kalangan responden. Set persediaan mengajar pertama dirancang untuk mengajar 

responden daripada kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah pengajaran 

konvensional. Sementara itu, set persediaan mengajar kedua dirancang untuk mengajar 
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responden daripada kumpulan eksperimen yang menggunakan intervensi pendekatan 

modul PMku. 

Modul PMku  

 

Strategi pembinaan modul ini adalah berdasarkan peranan penyelesaian masalah 

matematik berayat(PMMB) dalam bidang pendidikan khususnya  dalam subjek 

Matematik. Modul yang dibina dalam kajian ini direka bentuk berasaskan skop yang 

telah ditentukan untuk mencapai matlamat dan objektifnya. Reka bentuk modul ini 

terdiri daripada beberapa subunit bertujuan  memudahkan pengkaji. Bagi pihak pengkaji 

rekabentuk berstruktur begini mewujudkan cirri-ciri modulariti, bertujuan memudahkan 

pengujian di peringkat awal bagi mengenal setiap ralat. Di samping itu, ia juga 

memudahkan penggabungan subunit-subunit sebelum sesuatu modul lengkap dan 

sempurna dapat dibina.Di pihak murid pula, mereka memperolehi maklumat yang 

dikehendaki dengan cara sistematik kerana ia disampaikan dalam format yang mudah 

difahami dan diikuti. Antara elemenyang penting dalam mencapai pembinaan Modul 

PMku ialah maklumat latar belakang seperti sukatan mata pelajaran, falsafah, tuntutan 

KBSM, pedekatan pengajaran berasaskan pendekatan PMku yang merangkumi strategi 

4-META, model Polya dan teknik model Bar. Intervensi pengajaran berbantukan modul 

ini berlangsung selama 7 minggu dengan 7 subunit-subunitnya.Disamping itu, nota 

pengajaran guru juga disediakan sebagai pelengkap kepada Modul PMku ini. 

Ujian Pencapaian PMMB 

Ujian ini merupakan ujian pencapaian PMMB. Ujian ini digunakan semasa ujian pra 

untuk menilai pencapain murid sebelum pembelajaran intervensi penyelesaian masalah 

matematik berayat dijalankan dan ujian pasca pula untuk menilai pencapaian 

muridselepas  pembelajaran intervensi penyelesaian masalah matematik ditadbir. Ujian 

Pencapaian PMMB yang dibina oleh pengkaji terdiri daripada 10 soalan berbentuk 

subjektif yang dijawab oleh murid dalam tempoh satu jam.Soalan-soalan yang diuji 

adalah berdasarkan konsep dan kemahiran PMMB yang telah dipelajari.Kesemua soalan 

dalam Ujian Pencapaian PMMB tersebut disediakan oleh pengkaji berdasarkan Sukatan 

Pelajaran Matematik dan Huraian Sukatan Pelajaran Matematik di mana konsep dan 

kemahiran yang diajar ditekankan dalam topik Nombor Berarah adan Nisbah terlebih 

dahulu. Selain itu, buku teks yang digunakan di sekolah menengah kerajaan juga dikaji 

untuk mengenal pasti cara konsep dan prosedur diajar di sekolah. Kertas PT3 turut 

dirujuk untuk mengenal pasti bentuk-bentuk soalan dalam peperiksaan PT3. 

DAPATAN KAJIAN 

 

Data ujian pencapaian iaitu ujian pra dan ujian pasca yang diperolehi daripada kajian 

kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dianalisa untuk melihat keberkesanan 

modul PMku ke atas pencapaian pelajar dalam penyelesaian masalah matematik 

berayat.  

 

Jadual 2: Data Deskriptif Ujian Pra dan Pasca Bagi Kumpulan Kawalan  
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dan Kumpulan Eksperimen 

 

 

Keterangan Kumpulan Kawalan Kumpulan Eksperimen 

Pra Pasca Pra Pasca 

N 42 42 43 43 

Min 27.3014 35.1588 43.4888 66.5898 

Sisihan Piawai 

(SP) 

9.85602 13.59900 15.81942 16.46668 

*Signifikan pada aras .05 

 

Jadual 2 menunjukkan data deskriptif ujian pra dan pasca bagi kumpulan kawalan dan 

kumpulan eksperimen. Min ujian pra kumpulan kawalan adalah 27.30 berbanding 

kumpulan eksperimen yang mempunyai min markah 43.49. Dari segi min ujian pasca, 

kumpulan kawalan mencatatkan min markah sebanyak 35.16 manakala min markah 

kumpulan eksperimen adalah 66.59. Ujian-t tidak bersandar digunakan untuk mengenal 

pasti sama ada terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan antara kumpulan kawalan 

dan kumpulan eksperimen sebelum intervensi dijalankan. Nilai yang diperolehi adalah t 

(83) = -5.647, p<.05 (rujuk Jadual 3). Ini bermakna terdapat perbezaan pencapaian ujian 

pra yang signifikan antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen sebelum sesi 

rawatan dijalankan. 

Jadual 3: Keputusan ujian t bagi ujian pra 

Kumpulan N Min S.P df t Sig. (2-

tailed) 

Kawalan 42 27.3014 9.85602 83 -5.647 .000 

Eksperimen 43 43.4888 15.81942    

*Signifikan pada aras .05 

 

Oleh kerana terdapat perbezaan antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen 

sebelum rawatan dijalankan, maka analisis One Way ANCOVA digunakan untuk 

mengenal pasti kesan penggunaan modul PMku dibandingkan dengan kadah pengajaran 

secra konvensional dengan menggunakan ujian pasca sebagai kovariant bagi mengawal 

kesan perbezaan antara kumpulan. Langkah ini perlu bagi mengahpuskan kesan skor 

ujian pra kedua-dua kumpulan. Hasil analisis bagi ujian ini dapat ditunjukkan seperti 

dalam Jadual 4. 

Jadual 4: Analisis One Way ANCOVA bagi kesan penggunaan modul PMku ke atas 

pencapaian pelajar dalam ujian pra dan pasca 

 

Sumber Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected 

Model 

30357.390 2 15178.695 129.607 .000 
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Intercept 5117.851 1 5117.851 43.70 .000 

Ujian Pra 9367.312 1 9367.312 79.985 .000 

Kumpulan 

Eksperimen 

5206.835 1 5206.835 44.460 .000 

Ralat 9603.297 82 117.113   

Jumlah 261559.045 85    

Corrected Total 39960.687 84    

a. R Squared = .532 (Adjusted R Squared = .817) 

 

Min 

 Ujian Pra Ujian Pasca 

Kumpulan  N Min SP Min SP 

Eksperimen 43 43.4888 15.81942 66.5898 16.46668 

Kawalan 42 27.3014 9.85602 35.1588 13.59900 

 

Melalui analisis data One Way Ancova yang terdapat di dalam Jadual 4, semua andaian 

kenormalan dan varian yang homogen telah dipenuhi. Seterusya dapatan menunjukkan 

terdapat perbezaan yang signifikan bagi min ujian pasca antara kumpulan eksperimen 

dengan kumpulan kawalan(F(1, 82) = 44.5, p< .05, R-squared = 0.532) Saiz kesan yang 

kuat iaitu R-squared= 0.532 menunjukkan 53% varians dalam ujian pasca telah 

disumbangkan oleh kumpulan eksperimen iaitu pengajaran menggunakan modul PMku 

dan dengan ini tretmen adalah bermakna secara praktiknya. Oleh itu, rawatan 

penggunaan modul PMku memberikan kesan yang sangat positif terhadap pencapaian 

responden dalam kumpulan eksperimen. Ini memberi petunjuk bahawa pengajaran 

berbantukan modul PMku telah memberi impak yang besar terhadap skor pencapaian 

ppelajar berbanding dengan pengajaran yang menggunakan kaedah konvensional. 

PERBINCANGAN 

 

Secara keseluruhannya, dapatan analisis kajian dari ujian pencapaian PMMB 

menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan skor min di antara murid kumpulan 

rawatan berbanding kumpulan kawalan.Min ujian pasca murid kumpulan eksperimen 

adalah lebih tinggi daripada kumpulan kawalan.Ini menunjukkan bahawa pendekatan 

pembelajaran berbantukan pendekatan modul PMku memberi kesan kepada pencapaian 

PMMB dengan saiz kesan yang besar. Menurut Kiess (1966) secara umumnya nilai 

ƞ 2
(eta squared) antara 0.01 hingga 0.15 melihatkan kesan eksperimen yang kuat. 

Keberkesanan pendekatan modul PMku melalui strategi 4-META, model Polya dan 

teknik model Bar dilihat mampu meningkatkan pencapaian murid dalam PMMB.  

 Kepelbagaian aktiviti yang terkandung dalam modul PMku ini telah membantu 

peningkatan keseronokan pelajar dan seterusnya meningkatkan pencapaian murid. Ini 

melihat kepada setiap muridakan dilibatkan dalam semua aktiviti sama ada secara 

individu atau kelompok kecil. Didapati mereka akan bertukar-tukar idea, berbincang, 

tolong menolong serta memberi dorongan ketika menyiapkan latihan atau tugasan yang 

diberi. Menurut Mc Clelland (1961) pencapaian dapat ditingkatkan melalui latihan dan 

aktiviti tertentu dengan syarat pelajar dilibatkan secara aktif dalam latihan atau aktiviti 
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tersebut.Dapatan kajian ini juga selari dengan kajian-kajian oleh Shaharom Noordin 

(1996) dan Habibah Elias (1991) yang melaporkan bahawa murid belajar secara lebih 

berkesan, minat dan produktif terutamanya dalam menyiapkan tugasan hasil dari 

penggunaan modul. Modul PMku ini juga menggalakkan murid menghubung kaitkan 

konsep-konsep baru dengan pengetahuan awal mereka, di samping mencetuskan konflik 

kognitif untuk mencabar kerangka alternatifmurid melalui aktiviti-aktiviti yang 

dijalankan. 

 Kesan rawatan yang diterima murid kumpulan eksperimen yang berlandaskan 

elemen-elemen utama yang diekstrak daripada Nasarudin (2014), Shahlan Surat (2012), 

Saemah et al. (2010), Harris & Graham (2008), Bruner (2005), Lesh et al. (2003) 

Stylianou (2002), Krulik & Rudnick (1996), Beyer (1988), Schoenfeld (1985), Flavell 

(1976, 1977, 1979,1985) dan Polya (1957) telah memberi kesan yangrawatan yang kuat 

serta mampu meningkatkan pencapaian murid dalam PMMB. Berdasarkan analisis 

jawapan yang ditunjukkan oleh murid di dalam ujian pasca, didapati kumpulan rawatan 

menunjukkan keupayaan melaksanakan langkah-langkah pengawalan strategi berfikir 

yang lebih tersusun serta berkeupayaan dalam membina perwakilan gambar rajah 

dengan lebih jelas berbanding kumpulan kawalan. Situasi ini didapati berbeza 

berbanding dengan murid kumpulan kawalan walaupun mereka telah didedahkan 

dengan bentuk masalah yang sama didapati murid kumpulan kawalan hampir 

keseluruhannya membuat pengiraan terus tanpa memperlihatkan tindakan membuat 

perancangan di peringkat awal penyelesaian.walaupun terdapat diantara mereka berjaya 

menguasai soalan yang diberikan tetapi apabila melihatkan langkah kerja yang 

ditunjukkan didapati mereka sering menggunakan jalan pintas dan langkah penyelesaian 

yang kurang jelas.  

 Maka dengan itu, hasil dapatan kajian ini secara langsung mendapati bahawa 

pencapaian yang berbeza antara kedua-dua kumpulan adalah kesan daripada perbezaan 

interaksi dan pendekatan yang diterima oleh mereka. Dengan erti kata lain, penggunaan 

modul PMku yang dicadangkan  untuk melihat peningkatan pencapaian murid dalam 

PMMB adalah lebih berkesan berbanding pendekatan pengajaran secara konvensional. 

KESIMPULAN 

 

Pada masa kini pihak Kementerian Pendidikan sedang berusaha untuk memartabatkan 

sistem pendidikan kita agar setaraf dengan sistem pendidikan negara maju. Dengan 

adanya kesedaran metakognitif, cetusan idea dan kepelbagaian intervensi pendekatan 

dalam proses pengajaran dan pembelajaran(P&P), murid-murid akan mempunyai lebih 

peluang untuk mencungkil potensi diri dalam kemahiran-kemahiran penyelesaian 

masalah. Oleh yang demikian pelbagai teknik P&P perlu digunakan untuk 

menyesuaikan dan memudahkan pembelajaran murid dan seterusnya merupakan faktor 

penyumbang terhadap pencapaian murid dalam PMMB. 

 Keputusan kajian yang diperoleh menunjukkan pengajaran bermodul sangat 

sesuai digunakan sebagai bahan P&P. Isi kandungan modul disusun dengan sistematik, 

objektif pembelajaran adalah jelas, arahan yang diberikan mudah difahami dan 

pembinaannya mengambil kira perbezaan individu itu sendiri. Di samping itu 
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diharapkan lebih banyak lagi pengajaran bermodul seperti ini dibina dan dapat 

digunakan di sekolah yang berkaitan. 

 Dapatan kajian ini telah memberi sumbangan penting dalam pertimbangan 

tentang beberapa alternatif baru untuk bahan pengajaran.Melalui pengajaran yang dibina 

dalam kajian ini, pelajar telah berjaya meningkatkan kemahiran mereka dalam 

penyelesaian matematik berayat. Di samping itu kaedah pembelajaran yang digunakan 

dapat memupuk sikap positi di kalangan murid dalam proses P&P serta meningkatkan 

motivasi mereka. 
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Abstract 
Aspirations Education Development Plan 2013-2025 in sub element of equity 
targeting students for academic excellence as a goal to be expected. To achieve 
these aspirations, the role of teachers and pupils are given special attention. In 
addition, the rate of dependence on employment is expected to be reduced by 
injecting the interest of students to become entrepreneurs after school. The 
Ministry of Education has initiated this effort by integrating elements of 
entrepreneurship in each subject. Accordingly, this study aimed to identify the 
relationship between teachers and teaching styles and learning styles of pupils in 
order to raise the academic achievement of pupils and students participating 
graduates. The study found that all elements of their teaching in teaching style 
model Grasha (1996) and learning styles in fact a student's learning style 
inventory Selmes (1987) are discussed. Furthermore, the Career Development 
Model Holland (1974) analyzed to identify interests participating graduates after 
school will also be discussed. Some implications and recommendations were given 
them, teachers need to identify students' learning style before applying the 
teaching force. Compatibility between teaching and learning styles will impact on 
the academic achievement and career interests of students. 

Keywords: Grasha teaching styles, Selmes learning styles, Holland 
development career, interest in entrepreneurship 

 

Abstrak 
Aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 dalam sub elemen ekuiti 
mensasarkan kecemerlangan akademik murid sebagai satu matlamat yang 
diharapkan. Bagi mencapai aspirasi tersebut, peranan guru dan murid diberikan 
tumpuan khusus. Selain itu, kadar kebergantungan kepada penggajian diharap 
dapat dikurangkan dengan menyuntik minat murid untuk menceburi bidang 
keusahawanan selepas tamat persekolahan. Kementerian Pendidikan telah 
memulakan usaha ini dengan mengintegrasikan eleman keusahawanan dalam 
setiap mata pelajaran. Selaras dengan itu, kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti hubungan antara gaya pengajaran guru dan dan gaya 
pembelajaran murid dalam usaha melonjakkan pencapaian akademik murid dan 
minat murid menceburi kerjaya keusahawanan. Hasil kajian mendapati kesemua 
elemen gaya pengajaran guru dalam model gaya pengajaran Grasha (1996) dan 
gaya pembelajaran mutid dalam Inventori gaya pembelajaran murid Selmes 
(1987) dibincangkan. Selanjutnya Model Pembangunan Kerjaya Holland (1974) 
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dianalisis bagi mengenalpasti minat menceburi kerjaya keusahawanan selepas 
tamat persekolahan turut dibincangkan. Beberapa implikasi dan cadangan turut 
diberikan antaranya, guru perlu mengenalpasti gaya pembelajaran murid 
sebelum mengaplikasikan gaya pengajarannya. Keserasian antara gaya 
pengajaran dan pembelajaran akan memberikan impak terhadap pencapaian 
akademik dan minat kerjaya murid-murid.  

Kata kunci: Gaya pengajaran Grasha, gaya pembelajaran Selmes, 
Pembangunan Kerjaya Holland, minat keusahawanan 

 

PENDAHULUAN 

 

Pengajaran dan pembelajaran dilakukan dengan memindahkan ilmu atau mendapatkan 

pengetahuan daripada seorang yang berpengetahuan kepada seseorang individu lain 

yang memerlukan maklumat tersebut yang boleh mengubah tingkah laku seseorang. 

Ilmu ini diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan 

sama ada pada masa kini atau keperluan masa hadapan (Azizi et al., 2006; Mook Soon 

Sang, 2010; Mazren, 2011). Selain itu, Faridah (2005) mendapati gaya pengajaran guru 

dan gaya pembelajaran murid mempengaruhi pencapaian akademik akan turut berkait 

dengan kerja pada masa hadapan. Dapatan Faridah (2005) telah disokong oleh Tai 

(2012) di mana, gaya pengajaran guru mempunyai kesan langsung kepada 

pembangunan kerjaya murid pada masa hadapan.  

Kesesuaian kaedah pengajaran yang digunakan adalah bergantung kepada 

objektif pengajaran. Walau bagaimanapun, adakalanya kaedah yang digunakan 

dirasakan tidak mampu meningkatkan pencapaian kesemua murid Ini adalah disebabkan 

kepelbagaian tahap kefahaman murid terhadap apa yang cuba disampaikan (Norasmah 

et al., 2005). Pernyataan ini turut disokong oleh pendapat Abdullah dan Khatijah (2002) 

yang menegaskan bahawa guru seharusnya menjadikan gaya pembelajaran murid 

sebagai petunjuk kepada gaya pengajaran yang sesuai untuk diaplikasikan di mana 

akhirnya akan memberikan impak kepada pencapaian akademik murid. Ini adalah 

kerana menurut Rahil et al. (2011), pemahaman gaya pembelajaran murid memberikan 

petunjuk kepada guru untuk mengetahui pencapaian akademik murid. Selain itu, 

Abdullah dan Khatijah (2002) turut berpendapat kepelbagaian gaya pembelajaran murid 

merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh murid dan seharusnya dimanfaatkan oleh 

guru untuk melahirkan keberkesanan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Abdul 

Rahim (2000) turut melontarkan pendapat bahawa kualiti pengajaran amat penting 

dalam menentukan hala tuju kejayaan proses pengajaran. Sementara itu Tanner dan 

Allen (2004), menyatakan bahawa guru sentiasa berusaha mencipta gaya pengajaran 

yang paling mudah dan ringkas yang dapat menyampaikan isi pengajaran yang mudah 

diterima oleh murid-murid agar pencapaian murid dapat dipertingkatkan. Selaras 

dengan agenda utama dalam PPPM 2013-2025, bagi memastikan kecemerlangan 

akademik dapat dicapai, suasana kondusif untuk P&P adalah amat diperlukan dan 

kerjasama daripada semua pihak khususnya guru dan murid amat diperlukan 

(Nurahimah et al., 2012).  

Mata pelajaran Prinsip Perakaunan telah direkabentuk oleh Kementerian 

Pendidikan Malaysia (2002) dengan matlamat untuk melahirkan murid yang 
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mempunyai kemahiran perakaunan, berakauntabiliti, berfikiran kritikal dan 

membudayakan pembelajaran sepanjang hayat (Bahagian Pembangunan Kurikulum, 

2009). Turut dimasukkan ialah elemen keusahawanan (Bahagian Pembangunan 

Kurikulum, 2012). Nor Aishah (2013), Shuhaimi et al (2012) dan Zambri (2009), 

menjelaskan seorang usahawan perlu memiliki kemahiran dalam pengurusan kewangan 

yang mana aspek ini terkandung di dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan. 

Selanjutnya Zambri (2009), turut menekankan pencapaian akademik yang baik, mampu 

mengaplikasikan pendidikan pengurusan akaun akan menjadi motivasi dan pendorong 

kepada pelajar menceburi bidang keusahawanan.  

Melihat kepada analisis pencapaian keputusan mata pelajaran Prinsip 

Perakaunan dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bagi tiga tahun (Jadual 1) 

mendapati nilai gred purata nasional (GPN) menunjukkan peningkatan. Semakin besar 

nilai GPN bermakna semakin merosot pencapaian dalam peperiksaan (Lembaga 

Peperiksaan Malaysia, 2015). Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Y.Bhg. 

Datuk Seri Dr. Mohd. Khair bin Mohamad Yusoff, “penurunan pencapaian ini 

disebabkan kecenderungan guru dan murid meramal bentuk soalan yang sama pada 

setiap tahun sehingga menyebabkan murid mengulangkaji mengikut cara lama, 

sedangkan soalan yang digubal pada tahun 2013 telah berubah pengolahannya. Skop 

soalan adalah sama tetapi pengolahan jawapan yang berbeza” (Kementerian Pendidikan 

Malaysia, 2015). 

 

Jadual 1: Analisis Gred Purata Nasional Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan 

Dalam SPM 

 

Tahun Peperiksaan Gred Purata Nasional 

2012 4.58 

2013 4.62 

2014 4.64 

 

Penurunan pencapaian ini meningkatkan kegusaran khususnya murid dan guru. 

Nilai GPN yang ditunjukkan memberi gambaran seakan wujud kelemahan dalam P&P 

bagi mata pelajaran ini.  

Tambahan lagi melihat kepada statistik Jabatan Perangkaan Negara pada Mac 

2015 mencatatkan jumlah pengangguran di Malaysia sebanyak tiga peratus atau seramai 

442,000 orang penganggur. Statistik oleh Kementerian Pengajian Tinggi (2014) pula, 

mendapati sekitar 25 peratus atau 53,281 daripada 212,827 graduan institut pengajian 

tinggi masih menganggur setelah menamatkan pengajian masing-masing.  

Justru, kajian perlu dilakukan bagi mengenalpasti gaya pengajaran yang 

diaplikasikan oleh guru, gaya pembelajaran yang diamalkan oleh murid dan tahap minat 

murid bagi menceburi bidang keusahawanan selepas tamat persekolahan. Adalah 

menjadi harapan agar minat murid untuk menceburi bidang keusahawanan akan 

membantu mengurangkan statistik kebergantungan kepada penggajian dan jumlah 

pengangguran dalam kalangan masyarakat hasil daripada keberkesanan gaya pengajaran 

dan gaya pembelajaran murid. Kajian akan menumpukan kepada peranan guru dan 

murid. Adakah disebabkan kegagalan guru mengaplikasikan gaya pengajaran yang 
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sesuai dalam menyampaikan objektif pengajaran khususnya mata pelajaran Prinsip 

Perakaunan atau disebabkan ketidakserasian amalan gaya pembelajaran murid kerana 

kepelbagaian tahap pemahaman murid. 

 

LATARBELAKANG 

 

Pengajaran merujuk kepada cara atau kegiatan guru mata pelajaran menerapkan 

pengetahuan dan kefahaman kepada murid terhadap apa yang diajar (Mak Soon Sang, 

2004). Shabudin et al. (2003) turut menambah, peranan seorang pendidik ialah 

berkongsi maklumat dengan anak murid bagi membolehkan proses penyampaian ilmu 

dapat disempurnakan. Selanjutnya, kepelbagaian gaya pembelajaran murid akan 

menjadi petujuk kepada prestasi akademik murid dan seterusnya memberi gambaran 

kepada kejayaan atau kegagalan proses P&P guru (Khatijah dan Abdullah, 2002). 

Kewujudan pengajaran semestinya disebabkan keperluan pembelajaran. Maka, 

pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai sebahagian dari kehidupan manusia dan proses 

ini boleh berlaku secara formal atau tidak formal (Rohaila, 2006). Menurut Zaharatul 

Laili (2007), pembelajaran merupakan proses memperoleh pengetahuan dengan tujuan 

merubah tingkah laku. Nordin (2008) pula mengatakan bahawa setiap murid 

mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza seperti melibatkan diri secara aktif dalam 

proses P&P atau gemar menggunakan prinsip dan teori sedia ada.   

Peranan yang dimainkan oleh guru dan murid melalui gaya pengajaran dan gaya 

pembelajaran akan memberikan kesan kepada minat terhadap kerjaya murid selepas 

tamat persekolahan (Tay, 2012). Minat boleh dipengaruhi oleh dua faktor iaitu dalaman 

(intrinsik) seperti minat yang telah wujud dalam diri individu itu sendiri. Faktor kedua 

pula ialah faktor luaran (ekstransik) iaitu dorongan oleh keluarga, guru atau persekitaran 

(Abdul Rashid, 2009). MenurutTay (2012) lagi, gaya pengajaran guru dan gaya 

pembelajaran murid mempengaruhi minat murid terhadap pemilihan kerjaya pada masa 

hadapan. Henerson dan Robertson (2000) turut menjelaskan bahawa galakkan pendidik 

telah mempengaruhi minat murid dalam pemilihan kerjaya keusahawanan. 

MODEL GAYA PENGAJARAN GURU GRASHA (1996) 

 

Dalam Model Pengajaran Grasha (1996) telah mengenalpasti lima gaya pengajaran iaitu 

gaya pengajaran pakar, gaya pengajaran autoriti formal, gaya pengajaran model 

personal, gaya pengajaran fasilitator dan gaya pengajaran delegator.  Gaya Pengajaran 

Grasha (1996) diperincikan seperti berikut: 

 

i. Guru pengajaran gaya pakar  

Guru mempunyai keyakinan diri yang tinggi bahawa pelajar amat memerlukan 

pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang dimiliki. Mereka akan menunjukkan 

kebolehan dan kepakaran dalam aktiviti pengajaran. Guru sentiasa mencabar murid 

dengan mengajukan persoalan. Gaya pakar yang berterusan ini kurang sesuai bagi 

pelajar tahap lemah kerana mereka akan rasa terancam dan rendah diri. 

ii. Gaya pengajaran autoriti formal  
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Guru merujuk kepada pengajaran yang berada dalam trek. Maksudnya guru 

melaksanakan pengajaran dengan mematuhi sepenuhnya piawaian yang ditetapkan. 

Pengajaran berbentuk berstruktur dan sistematik. Gaya pengajaran ini kurang sesuai 

kerana kesukaran membuat perubahan atau ubah suai dalam sesi P&P. 

iii. Gaya peribadi atau personel  

Guru sering menjadikan diri sendiri sebagai contoh dalam aktiviti pengajaran. Mereka 

percaya keperibadian yang ada mampu membimbing murid ke arah yang dikehendaki. 

Pengajaran gaya ini akan membuatkan guru sentiasa membimbing, mengawasi dan 

memastikan tatacara dipatuhi oleh murid bagi menyelesaikan tugasan. Guru 

menggalakkan murid membuat pemerhatian dan mencontohi pendekatan yang 

ditunjukkan oleh guru. 

iv. Gaya pengajaran fasilitator.  

Gaya ini banyak diamalkan oleh guru-guru kerana sikap pendidik yang mendalam untuk 

membimbing dan mengawasi murid-murid. Komunikasi dua hala antara guru dengan 

murid amat dititikberatkan. Guru gaya ini lebih cenderung mendampingi murid untuk 

mengetahui masalah dan kelemahan yang dihadapi oleh murid. Guru akan sentiasa 

membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan masalah melalui soalan, 

meneroka pilihan yang ada dan sesuai serta memberi cadangan alternatif. Guru gaya ini 

mempunyai matlamat membentuk kapasiti murid berupaya bertindak sendiri, berinisiatif 

dan bertanggungjawab. 

v. Gaya pengajaran delegator  

Guru memberi peluang kepada murid untuk membuat keputusan atau berfungsi secara 

autonomi. Gaya ini dilihat dapat melatih keyakinan diri murid dalam membuat 

keputusan. Tugasan diberikan kepada murid tanpa disediakan tatacara penyelesaian 

masalah atau senarai semak . Kehadiran guru hanya untuk membantu murid apabila 

diperlukan. Gaya ini memberi peluang murid berdikari tetapi agak kurang sesuai bagi 

murid yang tidak mempunyai keyakinan untuk menyelesaikan tugasan secara 

bersendirian. 

Namun begitu Grasha (1994) mendapati, gaya-gaya pengajaran guru tidak 

diamalkan secara berasingan malah setiap guru berusaha untuk menyampaikan 

pengajaran dengan gaya yang paling mudah difahami oleh murid. Oleh itu, Grasha 

(1994) telah membuat empat kelompok gaya pengajaran yang sering diamalkan oleh 

guru iaitu kelompok satu ialah gaya pakar/gaya model personal, kelompok dua pula 

gaya pakar/gaya model personal/autoriti formal, kelompok tiga gaya fasilitator/gaya 

model personal/gaya pakar dan akhir sekali kelompok empat  ialah gaya delegator/gaya 

fasilitator/gaya pakar. Gabungan gaya-gaya tersebut disepadukan bagi melengkap dan 

menjayakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran mengikut kesesuaian gaya 

pembelajaran murid.  

Selanjutnya, Kemp (1987) mengatakan bahawa inovasi yang berjaya dalam 

pendidikan memerlukan sekurang-kurangnya tiga unsur utama iaitu pendidik yang 

sangat mengambil berat tentang keberkesanan pengajaran dan memperbaiki diri mereka, 

pentadbir yang sentiasa memberi galakan dan sokongan serta rancangan pengajaran 

yang disusun dengan teliti.  Abdul Rahim (2005) turut berhujah bahawa seorang guru 

haruslah mempunyai ciri-ciri personal, ciri interpersonal, ciri profesional, intelektual 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                               1098 
 

yang baik, berkemahiran dalam pengurusan dan menguasai pedagogi untuk 

diaplikasikan dalam proses pengajaran.  

Nurul Ezzati et al. (2011) dalam kajiannya bertajuk Perbandingan Faktor Yang 

Mempengaruhi Proses Pengajaran dan Pembelajaran antara sekolah di bandar dan luar 

bandar menunjukkan dapatan 81 peratus daripada 333 orang responden menyatakan 

bahawa gaya pengajaran guru memberi pengaruh kepada proses pengajaran dan 

pembelajaran. Kajian oleh Shahrin dan Herdy (2010) turut menemukan dapatan antara 

69 hingga 74 peratus responden bersetuju bahawa faktor kurikulum, bahan bantu 

mengajar, gaya pengajaran dan persekitaran telah mempengaruhi proses P&P mata 

pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu bagi elektif Perdagangan dan keusahawanan.  

 

INVENTORI GAYA PEMBELAJARAN SELMES (1987) 

 

Model Gaya Pembelajaran Selmes (1987) telah dipilih untuk kajian gaya pembelajaran 

murid yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan tingkatan empat. Alat kajian 

yang digunakan bagi mengukur gaya pembelajaran murid dinamakan Inventori 

Pembelajaran di Sekolah Selmes (1987). Terdapat lima gaya pembelajaran yang telah 

dikemukakan oleh Selmes (1987) iaitu: 

i. Gaya pembelajaran mendalam  

Murid mempunyai minat yang tinggi terhadap kandungan pelajaran dan cuba 

memahaminya secara mendalam. Mereka cuba merumuskan kaedah-kaedah yang 

digunakan semasa menyelesaikan masalah yang diberi. Namun begitu terdapat 

sebahagian murid hanya bergantung kepada bahan yang diberi oleh guru dan tidak 

berusaha untuk mempelbagaikan bahan pelajaran serta memberi pendapat sendiri 

apabila berpeluang. Murid mencari makna tersirat dan memerlukan pemikiran kritikal 

terhadap bacaan.  

ii. Gaya pembelajaran permukaan  

Murid memerlukan penerangan dan arahan yang terperinci daripada guru tentang 

tugasan yang perlu dibuat. Murid hanya menghafal fakta yang diberikan dan 

menganggap setiap fakta berdiri sendiri (tiada kaitan antara satu sama lain). Murid yang 

mengamalkan gaya pembelajaran ini biasanya tidak memahami isi kandungan pelajaran 

dengan mendalam. 

iii. Gaya pembelajaran dorongan (motivational learning style)  

Murid memerlukan motivasi dan galakan dalam melakukan tugasan yang diberikan. 

Dorongan berupa dalaman dan luaran.Murid mempunyai semangat bertanding 

terutamanya dengan rakan sekelas dan mencari jalan untuk berjaya.  

iv. Gaya pembelajaran terancang  

Murid akan bersedia dengan apa yang hendak disampaikan oleh guru. Dalam 

menyelesaikan tugasan, mereka merangka jawapan terlebih dahulu dan mengambil kira 

apa yang diingat sebelum menjawab soalan ujian. Seseorang murid juga akan 

memperuntukkan masa yang mencukupi untuk belajar kesemua subjek yang dipelajari. 

v. Gaya pembelajaran gigih usaha 

Gaya pembelajaran ini, murid akan sentiasa berusaha mencari punca kelemahan apabila 

prestasi menurun dan memperbaikinya dengan segera. Di samping itu, mereka berusaha 

membuat rujukan tambahan daripada beberapa buah buku dan menyiapkan sesuatu 
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tugasan secepat mungkin. Murid yang mengamalkan gaya pembelajaran ini tidak terlalu 

bergantung kepada orang lain dan menunjukkan kesungguhan dalam pelajaran. 

Dalam Kajian Faridah (2006) murid-murid yang mengambil mata pelajaran 

Prinsip Akaun tingkatan empat di daerah Klang mendapati gaya pembelajaran murid 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pencapaian akademik. Dapat ini turut 

dipersetujui oleh Faridah (2005), Hasnira (2005) dan Rahayu (2008). Namun begitu, 

Rihan (2002) dalam kajiannya terhadap 241 orang murid yang mengambil mata 

pelajaran Prinsip Akaun di daerah Klang, menemui tiada hubungan yang signifikan 

antara gaya pembelajaran murid dengan pencapaian akademik dan ini turut disokong 

oleh Bazitah (2006).  

 

MODEL PEMBANGUNAN KERJAYA HOLLAND (1974) 

 

Model Pembangunan Kerjaya Holland (1974) dipilih bagi membincangkan minat murid 

terhadap kerjaya keusahawanan. Dalam model ini terdapat enam personaliti yang 

dikenalpasti.  

i. Realistik 

Individu yang mempunyai personaliti realistik atau agresif gemar kepada tugasan 

berkemahiran melibatkan mengekspresikan segala kekuatan yang ada dalam diri 

individu. Ciri-ciri yang ada dalam diri mereka seperti kurang bersosial, jujur, keras 

kepala dan meterialistik. Contoh kerjaya dalam bidang realistik ialah mekanik, tukang 

kayu, juruteknik dan sebagainya. 

ii. Menyelidik (investegating) 

Personaliti menyelidik atau investegating melibatkan kerjaya yang memerlukan 

pemikiran seperti doktor, ahli kimia, dan penyelidik. Mereka biasanya kebiasaannya 

mempunyai ciri-ciri analitikal, berhati-hati, sikap ingin tahu yang tinggi, pendiam dan 

lain-lain. (lain2 tu apa?) 

iii. Artistik 

Individu yang mempunyai personaliti artistik adalah individu yang meminati aktiviti 

berkaitan kesenian. Individu dalam personaliti ini gemar kepada aktiviti bebas, dan 

tidak bersistematik. Mereka gemar memanipulasi bahan-bahan dan perkataan di 

samping menghindari aktiviti yang eksplisit, sistematik dan berperaturan. Kerjaya yang 

bersesuaian dengan personaliti ini ialah ahli muzik atau karyawan seni.  

iv. Enterprising atau extrovert 

Individu yang memiliki personaliti enterprising atau extrovert memiliki kemahiran 

memanipulasi orang lain seperti mengarah, memujuk dan memimpin untuk mencapai 

matlamat organisasi. Mereka mengimpikan pencapaian, suka mengembara dan mudah 

bersetuju, berciti-cita tinggi, berusaha gigih dan berkeyakinan tinggi. Kerjaya yang 

terpilih seperti ahli politik, pengurus dan peniaga. 

v. Sosial 

Individu yang mempunyai personaliti sosial memilih aktiviti melatih, mendidik, 

mengubati dan mengembangkan bakat individu. Mereka mempunyai ciri-ciri seperti 

berpengaruh, berkerjasama, sabar, peramah, suka membantu, idealistik dan empati. 
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Kerjaya yang sesuai bagi individu yang berpersonaliti ini ialah pendidik, ahli psikologi, 

kaunselor atau pegawai kebajikan.  

vi. Konvensional 

Individu yang berpersonaliti konvensional memiliki minat, kecekapan dan persepsi diri 

serta sentiasa berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Mereka juga mempunyai integriti 

dan disiplin yang tinggi. Kerjaya yang terkandung dalam personaliti ini ialah kerani, 

setiausaha, penyimpan kira atau operator. 

Dalam membangunkan kerjaya murid, Azilawati et al. (2010) dalam kajian 

mereka yang bertajuk Aspirasi kerjaya sebagai usahawan di kalangan pelajar-pelajar 

semester akhir Kolej Komuniti Jasin mendapati faktor dorongan merupakan antara 

faktor utama yang menyebabkan pelajar meminati kerjaya keusahawanan. Yusof dan 

Sapiah (2010) turut menambah, kejayaan individu dalam sesuatu bidang yang diceburi 

juga dipengaruhi oleh minat yang positif kerana minat itu sendiri akan mendorong 

individu terbabit berusaha mencapai apa yang dihajati. Selain itu dapatan kajian mereka 

mendapati murid lebih fokus semasa proses P&P berbanding mendapatkan maklumat 

berkaitan keusahawanan dengan menghadiri ekspo atau seminar (20 peratus). Ini boleh 

diinterpretasikan sebagai, guru perlu memberikan lebih penekanan semasa proses P&P, 

sebagai contoh dengan memberikan tugasan yang memberikan gambaran seorang 

usahawan bagi memupuk minat murid kepada keusahawanan. Seterusnya, dapatan 

kajian oleh Bakar (2010) mendapati kurikulum berperanan dalam memupuk minat, 

kemahiran dan pengetahuan untuk memandu murid mencapai objektif atau kejayaan 

menceburi kerjaya keusahawanan dengan jayanya. Kurikulum yang dinyatakan oleh 

Norfadhila (2010) ini boleh dirujuk sebagai elemen keusahawanan yang telah 

diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (2012) dalam semua mata pelajaran 

sekolah rendah dan sekolah menengah. Tay (2012) melalui kajian ekperimen beliau 

melibatkan enam orang guru dan 219 orang murid menunjukkan gaya pengajaran guru 

dan gaya pembelajaran murid selepas rawatan menunjukkan kesan terhadap minat 

dalam pemilihan kerjaya. Dapatan kajian oleh Faridah (2005) turut membuktikan 

wujudnya pengaruh gaya pembelajaran dengan minat kerjaya pada masa hadapan. 

 

HUBUNGAN GAYA PENGAJARAN DAN GAYA PEMBELAJARAN 

 

Model Gaya Pengajaran Grasha menampilkan kualiti personal dan tingkah laku dalam 

mengendalikan kelas. Untuk itu Grasha (1996) telah mencadangkan lima gaya 

pengajaran yang yang boleh diaplikasikan oleh guru dalam melaksanakan proses P&P. 

Menurut Grasha (1994), gaya pengajaran guru ini tidak hadir secara berasingan tetapi 

sebaliknya wujud dalam kelompok. Empat kelompok gaya pengajaran yang dikenalpasti 

oleh Grasha (1994) iaitu, kelompok satu ialah gaya pakar dan gaya model personal, 

kelompok dua pula gaya pakar, gaya model personal dan gaya autoriti formal, kelompok 

tiga gaya fasilitator, gaya model personal dan gaya pakar dan akhir sekali kelompok 

empat  ialah gaya delegator, gaya fasilitator dan gaya pakar. Gabungan gaya-gaya 

tersebut disepadukan bagi melengkap dan menjayakan aktiviti pengajaran dan 

pembelajaran mengikut kesesuaian gaya pembelajaran murid. Kajian oleh Rahayu 

(2008) terhadap murid yang mengambil mata pelajaran Fizik dan Farida (2005) 

terhadap murid yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan tidak menemukan 
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kombinasi sebagaimana dicadangkan oleh Grasha (1994). Namun, kedua-duanya 

mengamalkan gaya pengajaran pakar. Adalah amat bertepatan bagi seorang guru 

menampilkan kepakaran mereka dalam mata pelajaran yang diajar bagi meningkatkan 

keyakinan murid-mrid dalam menguasai apa yang dipelajari.  

Bagi melihat perhubungan gaya pengajaran dengan gaya pembelajaran, Inventori 

Model Gaya Pembelajaran Selmes (1987) telah mencadangkan pembelajaran berasaskan 

kepada konsep pembelajaran berdikari, unsur persaingan antara murid, penghasilan 

kerja berkualiti, usaha yang gigih dan pembelajaran yang terancang. Model ini terdiri 

daripada lima gaya pembelajaran iaitu gaya permukaan, gaya mendalam, gaya 

terancang, gaya dorongan dan gaya usaha gigih. 

Selmes (1987) menginterpretasikan gaya pembelajaran dorongan dan 

permukaan ini sebagai murid yang memerlukan arahan yang jelas, penerangan yang 

terperinci dan hanya menghafal fakta tanpa mengetahui perkaitannya. Mereka juga 

mengharapkan pujian dan galakkan atau motivasi untuk menyelesaikan tugasan.  

Faridah (2005) mendapati, murid yang mengambil mata pelajaran Prinsip 

Perakaunan lebih cenderung mengamalkan gaya pembelajaraan dorongan, gaya 

pembelajaran permukaan dan gaya mendalam. Dapatan Kajian Rahayu (2008) turut 

menunjukkan gaya pembelajaran murid yang mengambil mata pelajaran Fizik tingkatan 

empat mengamalkan gaya pembelajaran dorongan (paling cenderung). Ini mungkin 

disebabkan murid-murid tingkatan empat masih dalam proses menyesuaikan diri dengan 

subjek ini. Selanjutnya Henriques dan Felder (1995) berpendapat bahawa gaya 

pengajaran yang serasi akan memberikan kesan kepada gaya pembelajaran, sikap, 

tingkah laku dan motivasi murid.  

 

HUBUNGAN GAYA PENGAJARAN, GAYA PEMBELAJARAN DAN MINAT 

KERJAYA KEUSAHAWANAN 

 

Tahap minat murid yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan tingkatan empat 

untuk menceburi kerjaya keusahawanan selepas tamat persekolahan diukur dengan 

analisis deskriptif dan inference bagi mencari nilai min, sisihan piawai dan korelasi. 

Minat murid menceburi kerjaya keusahawan akan berdasarkan gaya pengajaran guru 

dan gaya pembelajaran yang diamalkan oleh murid itu sendiri. Arif (2014) dalam kajian 

terhadap pelajar pintar cerdas UKM mendapati wujud hubungan yang signifikan antara 

gaya pembelajaran dengan pemilihan kerjaya. Sementara itu, Yusof dan Sapiah (2010) 

mendapati, minat terhadap sesuatu kerjaya mempunyai hubung kait dengan minat 

terhadap suatu mata pelajaran yang berkaitan seperti mata pelajaran Prinsip Perakaunan 

ini.  Dapatan kajian Noraini dan Siti Solehah (2010), dan Rosni dan Norfazila (2010) 

menunjukkan kurikulum memainkan peranan yang penting dalam mengubah tanggapan 

dan mendorong minat murid menyertai kerjaya keusahawanan. Tindakan Kementerian 

Pelajaran Malaysia (1992; 2012) dengan memasukkan elemen keusahawanan dalam 

setiap mata pelajaran di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah diharapkan 

dapat membuka minda murid kepada kerjaya keusahawanan. Kewujudan elemen 

keusahawanan telah menjadi pendorong untuk guru memberi dorongan kepada murid 

bagi menyertai kerjaya keusahawanan selepas tamat persekolahan (Azilawati et al., 

2010). Murid yang mengamalkan gaya pembelajaran usaha gigih akan berusaha mencari 
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bahan tambahan bagi mendapatkan maklumat berkaitan apa yang dipelajari dan 

berkemungkinan juga atas dorongan guru (Yusof dan Sapiah, 2010). Selanjutnya, 

keserasian antara gaya pengajaran dan gaya pembelajaran murid akan memberi kesan 

kepada pemilihan kerjaya murid (Tai, 2012). 

 

CADANGAN DAN IMPLIKASI 

 

Bersandarkan dapatan Khatijah dan Abdullah (2000), gaya pembelajaran yang 

diamalkan oleh murid boleh dijadikan isyarat kepada guru dalam memilih gaya 

pengajaran yang sesuai diaplikasikan oleh guru. Adalah disarankan agar guru-guru 

terlebih dahulu mengenalpasti gaya pembelajaran murid-murid sebelum mengambil 

keputusan untuk mengaplikasikan gaya pengajaran yang sesuai. Menurut Shahril @ 

Chairil et al. (1993), tugas utama seorang pendidik ialah menyampaikan ilmu 

pengetahuan kepada murid - muridnya. Selain dari ilmu pengetahuan seorang guru juga 

memainkan peranan yang penting bagi memperkembangkan suatu kemahiran dan juga 

membentuk akhlak murid. Guru juga berperanan sebagai perancang, pengurus, 

fasilitator, pembimbing dan sebagai contoh teladan. 

Cadangan kedua organisasi sekolah mahupun bahagian yang menguruskan latihan 

para guru dicadangkan untuk mendedahkan guru kepada kepelbagaian gaya pengajaran 

yang boleh menarik minat murid untuk mengaplikasikan gaya pembelajaran yang sesuai 

dengan tahap pemahaman. Ini adalah kerana setiap murid mempunyai tahap 

pemahaman yang berbeza (Norasmah et al., 2006). Terdahulu, Kolb (1971) telah 

menyatakan bahawa, kejayaan atau kegagalan pembelajaran seseorang individu adalah 

tertakluk kepada pemahaman proses pembelajarannya atau lebih mudah difahami gaya 

pembelajarannya sendiri.  Justeru, seorang guru perlu memainkan peranan dalam 

memahami tahap pemahaman setiap muridnya.  

Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (1997;2000) menyatakan bahawa, pengajaran 

guru dalam bilik darjah mampu merubah lanskap pembelajaran murid dan akhirnya 

memberikan impak kepada kecemerlangan akademik. Bagi merealisasikan pernyataan 

ini, guru perlu sentiasa mendapatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan mengasah bakat 

untuk memperbaiki gaya pengajaran kerana berdasarkan pernyataan daripada Jemaah 

Nazir dan Jaminan Kualiti (1997;2000) tersebut pengaruh guru dalam bilik darjah 

sememangnya tidak dapat disangkal. Justeru, aspek kepimpinan seperti cara 

berkomunikasi, keupayaan mempengaruhi dan mempunyai ilmu pengetahuan dan 

pengalaman yang luas perlu dikuasai oleh seorang pendidik.  

Segala usaha yang dilakukan oleh guru dan organisasi pendidikan semuanya 

bermatlamatkan mencapai kecemerlangan bagi merelisasikan sub ekuiti dalam 11 

aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan (2013-2025). Mencapai kecemerlangan 

akademik setiap murid dengan merapatkan jurang pendidikan di antara bandar dan luar 

bandar akan direalisasikan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dengan nilai tambah 

keserasian gaya pengajaran dan gaya pembelajaran murid. Nurahimah et al. (2012) 

mengatakan bahawa kerjasama daripada semua pihak khususnya guru dan murid amat 

diperlukan dalam mencapai agenda utama PPPM 2013-2025 ini. Kejayaan proses P&P 

dapat dikenalpasti melalui kecemerlangan akademik yang baik bagi negara-negara yang 

mengamalkan dasar pendidikan berorientasikan peperiksaan seperti Malaysia. Adalah 
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menjadi harapan, gred nilai purata kebangsaan akan dapat diturunkan dari masa ke 

semasa.  

Justeru, dalam proses P&P, guru seharusnya mengambil kesempatan memberikan 

bimbingan kepada murid untuk menceburi kerjaya yang sesuai dengan mata pelajaran 

Prinsip Perakaunan ini. Dalam silibus mata pelajaran tersebut telah terkandung elemen 

keusahawanan. Penganjuran hari keusahawanan atau pengelibatan dalam pegurusan 

koperasi di sekolah dilihat mampu menjadi medium penyampaian atau simulasi dalam 

menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Di samping mengaplikasikan perekodan 

kewangan, murid terdedah kepada teknik menyediakan rancangan perniagaan 

termasuklah mengira kos dan margin keuntungan. Turut didedahkan juga cara mengira 

titik pulang modal. Kejayaan mengendalikan perniagaan dalam program tersebut akan 

menyuntik minat murid ke arah kerjaya keusahawanan selepas tamat persekolahan.  

KESIMPULAN 

 

Prestasi GPN bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan perlu diperbaiki selaras dengan 

aspirasi PPPM 2013-2025 iaitu mencapai kecemerlangan akademik. Oleh yang 

demikian, guru perlu melengkapkan diri dengan kemahiran kepada kepelbagaian gaya 

pengajaran dan seharusnya bijak membuat penyesuaian antara gaya pengajaran dengan 

gaya pembelajaran murid.  Keserasian gaya pengajaran dan gaya pembelajaran ini 

diperlukan bagi menangkis persepsi murid bahawa mereka hanya berusaha sendiri tanpa 

bantuan guru yang dipertanggungjawabkan membimbing dan mendorong kepada 

kejayaan objektif mata pelajaran dan elemen keusahawanan dalam setiap mata 

pelajaran. Keserasian ini juga diperlukan agar murid dapat melalui proses P&P dengan 

baik dan selesa. Selain itu,  kajian ini juga akan memberikan gambaran kepada guru 

bahawa peranan guru amat penting dalam mendorong kecemerlangan akademik murid 

dan akhirnya menyokong pendapat Zambri (2009) yang mana pencapaian akademik 

yang baik, mampu mengaplikasikan pendidikan pengurusan akaun akan menjadi 

motivasi dan pendorong kepada pelajar menceburi dunia keusahawanan. Turut menjadi 

harapan, guru dan murid mengaplikasikan gaya yang saling melengkapi dan dapat 

menyuntik minat untuk menyertai kerjaya keusahawanan kelak.  
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PENGEMBANGAN MEDIA KARTU CHEMO-EDUTAINMENT UNTUK 
PEMBELAJARAN TATANAMA SENYAWA KIMIA SEBAGAI UPAYA 

MENINGKATKAN AKTIFITAS BELAJAR SISWA 

Sri Haryati  
Erviyenni 

Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Riau 
Kampus Binawidya, Jl. H.R Subrantas, Panam Pekanbaru 

 

Abstract 
Development research has been done to produce learning media based Chemo-
edutainment to learning nomenclature of chemical compounds and to know the 
quality of learning media that is developed. Media cards that are developed 
adopting the game of dominoes card.Consists of 28 pieces of cards peer packaged. 
Each card is divided into two parts, that are the part that was written the name of 
the compound and the part that was written chemical formula. So in a card 
package contains 28 names of compounds and 28 chemical formula that are 
accordance with the rules oft he IUPA Cnomenclature.To using that the name of 
the compound and the chemical formula matched as the suitability of mate cards. 
Expected this learning media that is developed will be able to improve student 
learning activities, and will impact on learning outcome. Based on assessment 
from 2 validator by 3 assessment that are format, content and technical. The 
average result is 4.40 with a decent categories used. As a follow up will be applied 
by classroom action research to look at the impact of media cards that have been 
developed for the activity and student learning outcome. 

Keywords :learning media, Chemo-edutainment , chemical formula 

Pendahuluan 

 

Pembelajaran kimia di sekolah merupakan salah satu pembelajaran ilmu pengetahuan 

alam yang dilaksanakan di SMA/ MA/ SMALB.Salah satu tujuan yang harus dicapai 

dalam pembelajaran kimia adalah siswa mampu menguasai konsep-konsep kimia yang 

telah dipelajari.Kenyataan yang terjadi di sekolah bahwa sebagian besar siswa 

beranggapan pelajaran kimia sukar dan membosankan sehingga tidak disukai siswa.Hal 

ini disebabkan cakupan materi yang bersifat abstrak dan memerlukan pemahaman yang 

tinggi. Guru memegang peranan penting untuk menghilangkan anggapan tersebut. 

Namun kenyataannya hingga saat ini anggapan tersebut masih melekat dalam diri 

siswa.Diperlukan kreatifitas dan upaya guru dalam menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan dan menarik untuk membantu siswa menghilangkan anggapan 

sukar dan sulit belajar kimia.Suasana pembelajaran yang menyenangkan dapat 

diciptakan oleh guru melalui kegiatan pembelajaran dalam bentuk permainan.Istilah 

yang digunakan dalam pembelajaran kimia adalah chemoedutainment. Faktor penting 

lain yang dapat mempengaruhi pembelajaran adalah tersedianya media pembelajaran 

yang dapat memfasilitasi siswa untuk belajar. Menurut Mulyasa (2007). Kerumitan 
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bahan pelajaran dapat disederhanakan dengan bantuan media.Rahmatsyam (2010) 

menyatakan bahwa segala potensi yang dimiliki game(permainan) sebagai media sangat 

memungkinkan dimanfaatkan untuk pembelajaran dalam memotivasisiswa. Keterlibatan 

siswa mengolah materi pembelajaran akan berdampak terhadap hasil pembelajaran 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Carnineet al.(2004) bahwa gamedapat disajikan 

sebagai tambahan untuk memperkuat materi dalam penguasaan kemampuan siswa. 

Pembelajaran Tatanama Senyawa Kimia dilaksanakan pada kelas X semester 1 

(ganjil). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru kimia diperoleh informasi 

bahwa hasil belajar siswa tahun ajaran 2014/2015 masih di bawah rata-rata Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) < 80.Data yang berhasil diperoleh dari SMAN 11 

Pekanbaru dan SMA Muhammadiyah Pekanbaru nilai rata-rata siswa 70 untuk materi 

tatanama senyawa. Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar siswa, guru menerapkan 

metode diskusi informasi selama proses pembelajaran dan memberikan latihan soal. 

Media pembelajaran yang digunakan guru berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) yang 

harus dikerjakan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. Hal ini juga menjadi faktor 

rendahnya keterlibatan siswa secara keseluruhan karena kerja kelompok akan 

didominasi oleh siswa yang pintar.  

Penelusuran literatur yang dilakukan ada beberapa penelitian yang telah 

dilaporkan terkait dengan pengembangan media chemoedutainment diantaranya media 

kartu chemo-edutainment untuk materi kimia SMP (Harjono dan Harjito, 2010); 

permainan kartu sortir untuk materi sistem periodik unsur (Siti Faizah, 2009); 

pengembangan media kartu domino untuk pembelajaran larutan penyangga (Yenni 

Khomaria, 2009).Tim peneliti belum menemukan laporan penelitian terkait 

pengembangan media kartu chemoedutainment untuk materi tatanama senyawa kimia. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, tim peneliti tertarik melaksanakan 

penelitian pengembangan untuk menghasilkan media kartu domino chemo-edutainment 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa 

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berupa kartu 

domino tatanama senyawa yang valid dan siap untuk diujicoba kepada siswa sebagai 

upaya untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Metode Penelitian 

 

Jenis Penelitian adalah penelitian pengembangan mengacu kepada langkah-langkah 

penelitian metodeResearch and Development (R&D) dalam Sugiyono (2013) yang telah 

dimodifikasi.Penelitian telah dilaksanakan di laboratorium Pendidikan Kimia, FKIP 

Universitas Riau mulai April sampai Oktober 2015.Objek Penelitian adalah media 

pembelajaran berbasis chemoedutainment berupa kartu domino tatanama senyawa 

kimia. 

Instrument pengumpul data penelitian berupa lembarcheck list.Kualitas media 

pembelajaran yang dihasilkan dinilai 

meliputitigaaspek.Aspekperancanganmediapembelajaran kimiameliputi ketepatan 

pemilihan huruf, kejelasan bentuk dan ukuran huruf, penulisan rumus kimia.Aspek 

materi meliputi akurasi konsep, penggunaan bahasa yang tidak menimbulkan penafsiran 
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ganda, ketepatan tata bahasa, dan aspek pembelajaran atau pedagogik meliputi 

keterlibatan peserta didik, keterjalinan komunikasi interaktif, membantu siswa belajar 

secara mandiri. 

Teknik pengumpulan data menggunakan lembar check list yang dinilai oleh 2 orang 

dosen sebagai ahli materi dan media. 

Tabel 1.Kriteria deskriptif penilaiantim validator terhadap penggunaan media kartu 

domino tatanama senyawa kimia 

Kategori Skor 

SK(sangatkurang) 1 

K(kurang) 2 

C (cukup) 3 

B (baik) 4 

SB (Sangat baik) 5 

 

Teknik deskriptifpersentase penilaian menggunakan 

rumusyangdikembangkandariArikunto(2006) yaitu sebagai berikut: 

KelayakanJumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikalikan 

100% 

Kriterianya, dapat dilihat pada Tabel 3 

Untuk ujicoba terbatas dilaksanakan melibatkan 20 siswa dan setelah penggunaan, 

setiap siswa diberi angket untuk memperoleh respon terhadap media pembelajaran yang 

diuji.Pernyataan angket terdiri dari 8 buah yang diberi penilaian seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2.Kriteria deskriptif penilaian tanggapan siswa terhadap penggunaan media kartu 

domino tatanama senyawa kimia 

Kategori Skor 

STS(sangattidak setuju) 1 

TS (Tidak setuju) 2 

KS(kurang setuju) 3 

S (Setuju) 4 

SS (Sangat setuju) 5 

 

Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif , menurutSukardjo(2010)untuk 

mendapatkandatareratahasilpenilaian angket yang 

akandijadikansebagaikesimpulan,digunakan rumus: 

Rerata ideal=  

Nilai= Jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikalikan 100% 
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Tabel 3. Kriteria penilaian validator dan penilaian angket siswa 

Rentang Nilai (% ) Kriteria 

81 - 100  Sangat layak 

61 - 80 layak 

41 - 60 Cukup layak 

21 - 40 Kurang layak  

 0 - 20  Tidak layak 

 

Langkah-langkah penelitian yangditempuh sesuai dengan alur kerja penelitian dapat 

dilihat pada diagram berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 

Penelitian telah menghasilkan produk media pembelajaran berupa kartu dengan 

ukuran 5 x 8 cm
2
yang dibuat dari karton bekas limbah susu instan. Setiap kartu dibagi 

menjadi dua bagian mengadopsi kartu domino yang disesuaikan untuk materi tatanama 

senyawa kimia seperti dapat dilihat pada Gambar 2. 

Na2O 
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um 
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Gambar 2.Kartu domino tatanama senyawa biner ionik 
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Masing-masing kartu terdiri dari bagian nama senyawa sesuai aturan IUPAC dan rumus 

senyawa kimia 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Penelitian yang telah dilaksanakan merupakan jenis penelitian pengembangan untuk 

menghasil produk berupa media kartu domino tatanama senyawa kimia berbasis 

chemoedutainment. Setiap satu paket kartu domino terdiri dari 28 kartu yang di 

dalamnya terdapat 28 nama senyawa sesuai aturan IUPAC dan 28 rumus senyawa 

kimia.  

 

Hasil Penelitian 

 

Produk yang telah dihasilkan melalui penelitian adalah media pembelajaran dalam 

bentuk kartu yang berisi materi tatanama senyawa kimia.Satu paket kartu terdiri dari 28 

buah kartu yang di setiap kartu dibagi menjadi dua bagian. Satu bagian dituliskan nama 

senyawa kimia sesuai aturan IUPAC(International Union Pure and applied chemistry), 

satu bagian lain dituliskan rumus senyawa kimia. Media kartu domino yang telah dibuat 

dibagi dalam 4 paket yaitu senyawa biner ion ; senyawa biner kovalen ; campuran 

kovalen dan ion; senyawa poliatom, senyawa asam basa, senyawa kimia organik 

sederhana, senyawa hidrat. Hal ini berdasarkan masukan dari guru kimia agar siswa 

dapat mengikuti tahapan pembelajaran dengan mudah dan menyenangkan 

Hasil penilaian dari 2 dosen sebagai validator media pembelajaran yang dihasilkan 

diperoleh penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil penilaian tim Ahli 

Aspek yang dinilai Validator 

1 

Validator 2 Rata-

rata 

Konversi 

skor (%) 

Kriteria 

Format/ perancangan 4,75 3,25 4,00   

Materi/ isi 4,60 4,60 4,60 

Pembelajaran/pedagogik 5,00 4,25 4,60 

    

Rata-rata   4,40 88 Sangat 

layak 

 

Pembahasan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, telah dihasilkan produk media 

pembelajaran dalam bentuk kartu sebanyak 4 paket. Setiap paket terdiri dari 28 kartu 

yang di dalamnya berisi 28 nama senyawa kimia berdasarkan aturan IUPAC dan 28 

rumus senyawa kimia. Media yang dihasilkan berbasis chemoedutainment sehingga 

paket kartu yang dibuat disertai dengan aturan permainan yang diharapkan dapat 

memfasilitasi siswa untuk belajar dan konsentrasi.Sesuai dengan pendapat (Supartono, 
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2006) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran 

dengansuasana belajar mengajar yang membuat siswa senang sehingga siswa 

memusatkan perhatian secara penuh dan waktu curah perhatianya (time on task) dengan 

kata lain minat dan aktivitas yangtinggi.Tingginyatime on taskinilahyang akan 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Dalam aturan permainan tim peneliti, mempertimbangkan keterlibatan siswa, 

dimana untuk pemain inti(yang memegang kartu) adalah utusan dari masing-masing 

kelompok, siswa tersebut didampingi oleh satu siswa yang akan menuliskan hasil 

perolehan nama dan rumus senyawa yang berhasil dipasangkan. Kondisi tersebut 

diciptakan agar siswa memusatkan perhatian secara penuh.Menurut Suprijono (2013), 

mencari pasangan kartu merupakan salah satu metode dari pembelajaran 

aktif.Kenyataan yang terjadi pada saat ujicoba terbatas, bahwa siswa masih terus 

bermain kartu, meskipun waktu pembelajaran sudah berakhir, hal ini mengindikasikan 

bahwa waktu curah perhatianya (time on task) siswa cukup tinggi. 

Permainan menggunakan kartu domino tatanama senyawa kimia yang 

dilaksanakan setelah siswa mengerjakan LKS dapat membantu siswa memperbaiki 

sendiri kesalahan yang dibuat. Hal ini merupakan bagian dari penemuan sendiri oleh 

siswa setelah menemukan pasangan kartu nama dan rumus kimia, artinya siswa tersebut 

secara langsung mengetahui dan dapat mengoreksi kesalahannya jika ada pasangan 

kartu senyawa kimia yang dijawab dalam LKS yang belum benar 

Dalam suatu permainan, akan ada yang menjadi pemenang, untuk kartu domino 

tatanama senyawa juga ada pemenang, yaitu siswa yang pertama dapat memasangkan 

seluruh kartu yang dimilikinya, begitu seterusnya untuk pemenang kedua , ketiga dan 

keempat, berturut-turut. Namun aturan yang ditetapkan adalah, setiap kelompok siswa 

harus menulis seluruh pasangan nama dan rumus kimia yang diperoleh sampai 

permainan selesai (tuntas).  

Penggunaan kartu domino tatanama senyawa kimia juga menjadi alternatif yang 

dapat membantu guru menjelaskan materi pelajaran, sesuai dengan pendapat Mulyasa 

(2007).Kerumitan bahan pelajaran dapat disederhanakan dengan bantuan media.Media 

dapat mewakili apayang kurang mampu guru ucapkan melalui kata-kata atau kalimat 

tertentu.Selain itu media dapat digunakan sebagai pengarah atau pemberi pesan dalam 

pembelajaran, sebagai pembangkit perhatian, motivasi siswa serta gairah belajar melalui 

interaksi lebih langsung antara siswa dengan sumber belajar. Media kartu domino tatanama 

senyawa dapat membantu siswa memahami materi pelajaran hal ini sejalan dengan yang disampaikan 

Soebroto (2009) pembelajaran dengan media visual berpengaruh terhadap minat dan 

hasil belajar siswa 

Revisi produk penelitian, dilakukan setelah dinilai oleh validator, yaitu revisi 

penamaan senyawa ion yang berasal dari logam dengan bilangan oksidasi lebih dari 

1.Validator juga menyarankan agar warna tulisan tidak hitam, agar lebih memberikan 

daya tarik bagi siswa.Secara keseluruhan penilaian validator dari aspek perancangan, 

materi dan pembelajaran, termasuk dalam kategori sangat baik seperti dapat dilihat pada 

Tabel 4. Nilai rata-rata kedua validator adalah 4,40 yang dikonversikan menjadi skala 

100 adalah 88% dengan kriteria sangat layak. Dengan demikian penelitian yang 

dilaksanakan telah dapat mengembangkan produk media pembelajaran kartu domino 
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tatanama senyawa kimia yang sangat layak untuk diuji coba secara luas dalam 

pembelajaran sebagai upaya meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa produk yang dihasilkan berupa media pembelajaran kartu domino tatanama 

senyawa kimia berbasis chemoedutainment sangat layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan aktifitas dan hasil belajar siswa. 
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PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF 
PENDEKATAN STRUKTURAL NOMOR HEADS TOGETHER (NHT) 

TERHADAP HASIL  BELAJAR  SISWA KELAS VII  SMPN 13 
PEKANBARU 

 
(EFFECT OF THE APPLICATION  OF COOPERATIVE LEARNING MODEL NUMBER 

HEADS TOGETHER (NHT) STRUCTURAL APPROACH  TO MATHEMATICS 
LEARNING OUTCOMES OF 7TH GRADE STUDENTS 

 OF SMPN 13 PEKANBARU) 

 
Susda Heleni 

Faculty of Teacher’s Training and EducationUniversity of Riau 
 

 
Abstract 
This research is an experimental study conducted to determine the effect ofthe 
implementation ofcooperative learning model structural approach Number Head 
Together (NHT) format hematics learning outcomes of students. The designof this 
research  was aquasi experimental. The population inthis research were class VII 
SMPN 13 Pekanbaru. With purposive sampling technique was taken two classes of 
the population VII.5 class (class conventional) and VII.7 (experimental class) 
toserve as the research sample. Based on theresults oftests of homogeneity of the 
final data obtained  and the values 

obtained  So it canbe said that the two groups of 
samples have the same variance (homogeneous). Mean while, based onthe results 
ofthe t-test values obtained rightside and = 1.67with  
value dk= 69 and , to obtain  then 

rejected, or it canbe said that the mathematic learning outcomes of students in 
experimental classe sare better thanthe control class. Further, the calculation 
result of the influence coefficients (Kp) was Kp= 4.3% In other words, it can be 
concluded that the effect ofthe application  of cooperative learning model 
Number Head Together (NHT) structural approach to improving student learning 
outcomes was 4.3%. 
 
Key Word : Effect, NHT, mathematic learning outcomes 

 

 

PENDAHULUAN 

Pengembangan dan peningkatan terhadap mutu pembelajaran matematika merupakan 

hal yang mutlak untuk dilakukan pada setiap jenjang pendidikan.Hal ini dilakukan 

untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin 

pesat.Tuntutan dunia yang semakin kompleks, mengharuskan siswa memiliki 

kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, bernalar dan kemauan bekerjasama 

yang efektif.Cara berpikir seperti ini dapat dikembangkan melalui belajar matematika, 
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karena matematika memiliki struktur dan keterkaitan yang kuat dan jelas antar 

konsepnya sehingga memungkinkan siswa terampil berpikir rasional. Oleh sebab itu 

tidak berlebihan jika Fathani (2008) mengatakan bahwa negara yang mengabaikan 

pendidikan matematika sebagai prioritas utama akan tertinggal dari segala bidang, 

dibanding dengan negara-negara lainnya yang memberikan tempat bagi matematika 

sebagai subjek yang sangat penting. 

Menurut Nur yang dikutip oleh Shadiq (2009) pendidikan matematika di 

Indonesia pada umumnya masih berada pada pendidikan matematika konvensional yang 

banyak ditandai oleh „strukturalistik‟ dan „mekanistik‟. Shadiq menambahkan bahwa 

model pembelajaran konvensional lebih menekankan siswa untuk mengingat 

(memorizing) atau menghafal (rote learning), tidak pernah menekankan kepada siswa 

untuk bernalar (reasoning), memecahkan masalah (problem-solving), ataupun pada 

pemahaman (understanding) terhadap konsep yang diajarkan. Dengan model 

pembelajaran seperti itu, kadar keaktifan siswa menjadi sangat rendah. Siswa hanya 

menggunakan kemampuan berpikir tingkat rendah (low order thinking skills) selama 

proses pembelajaran berlangsung di kelas dan tidak memberi kemungkinan bagi siswa 

untuk berpikir dan berpartisipasi secara penuh.  

Kelemahan-kelemahan yang disampaikan oleh Shadiq di atas menjadi beberapa 

penyebab rendahnya hasil belajar matematika siswa di sekolah-sekolah yang masih 

mempertahankan model pembelajaran konvensional.Salah satunya di SMPN 13 

Pekanbaru.Berdasarkan analisis daya serap SKL matematika yang dikaji oleh Balitbang 

Kemendikbud menunjukkan bahwa, rerata daya serap SMP N 13 secara nasional masih 

di bawah standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan sekolah  

tersebut. Analisis yang diakukan ditinjau dari 5 kemampuan matematika seperti yang 

tergambar pada Tabel 1 berikut:  

Tabel 1.Serapan Hasil Ujian Nasional  Matematika Tahun 2012 SMPN 13 

Pekanbaru 

 
No Kemampuan Yang Diuji Rata-Rata Nasional 

1 Memahami bangun datar, bangun ruang, sudut, serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

69.39 

2 Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, 

perbandingan, bilangan berpangkat, aritmetika sosial, barisan 

bilangan, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. 

75.57 

3 Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan linier, 

persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan 

linier, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. 

76.46 

4 Memahami konsep peluang suatu kejadian serta 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. 

69.20 

5 Memahami konsep dalam statistika, serta menerapkannya 

dalam pemecahan masalah. 

77.91 

Rata-rata 73,73 

Sumber :http://litbang.kemdikbud.go.id/hasilun/index.php/serapan_smp 

Tabel 1. di atas menunujukkan bahwa rerata daya serap matematika sekolah 

tersebut masih di bawah KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Rendahnya rata-rata 

daya serap matematika siswa di sekolah tersebut, mengindikasikan bahwa penggunaan 

http://litbang.kemdikbud.go.id/hasilun/index.php/serapan_smp
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model pembelajaran konvensional dalam proses pembelajaran masih belum mampu 

memberikan suatu pemahaman yang cukup kepada siswa terhadap apa yang sedang 

mereka pelajari. Akibatnya rata-rata daya serap matematika siswa di sekolah tersebut 

tidak mencapai KKM.  Kurangnya pemahaman siswa tersebut disebabkan karena 

pembelajaran bersifat konvensional  artinya siswa  belum dilibatkan secara utuh dalam 

proses pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran yang mengusung pola teacher center 

ini mengakibatkan daya berfikir siswa tidak berkembang secara maksimal akibat lebih 

sering “disuapi” daripada menggali pengetahuan sendiri .Oleh karena itu seharusnya 

guru tidak lagi mempertahankan model pembelajaran konvensional dan beralih pada 

model pembelajaran yang sejalan dengan harapan kurikulum 2006 yakni model 

pembelajaran yang mengusung pola student center. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan guna mencari model pembelajaran yang 

lebih efektif  dari model pembelajaran konvensional yakni model pembelajaran yang 

lebih menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Salah satunya ialah model 

pembelajaran kooperatif .Slavin (2010) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran dimanasiswa dalam kelompok kecil terdiri dari 4-6 

orang  belajar dan bekerja secara kolaboratif dengan struktur kelompok heterogen.  

Menurut Roger dan David Johnson (dalam Suprijono, 2009) bahwa agar 

pembelajaran kooperatif dapat mencapai hasil maksimal, diperlukan lima unsur yaitu ; 

(a) Saling Ketergantungan Positif, (b) Tanggung Jawab Perseorangan, (c) Tatap Muka, 

(d) Komunikasi Antar anggota dan (e) Evaluasi Proses Kelompok  

Dibentuknya kelompok belajar dalam model pembelajaran kooperatif, tentunya 

akan membuat kompetisi belajar semakin meningkat. Adanya pemberian penghargaan 

kelompok yang masuk dalam salah satu fase pembelajaran kooperatif, membuat siswa 

bersaing untuk mendapatkan predikat sebagai kelompok terbaik selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Menurut Shadiq (2009) proses pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran kooperatifterkait dengan banyak pendekatan. Salah satu pendekatan yang 

dapat diimplementasikan ke dalam model pembelajaran kooperatif adalah Numbered 

Heads Together (NHT).NHT merupakan sebuah pendekatan struktural yang 

dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut.Adapun langkah dalam pembelajaran NHT yaitu: penomoran, 

mengajukan pertanyaan, berfikir bersama, dan menjawab (Ibrahim, 2000). Implementasi 

pendekatan ini ke dalam model pembelajaran kooperatif merupakan upaya yang baik 

untuk memaksimalkan keterlibatan siswa dan tanggung jawab individual dalam diskusi 

kelompok. Sehingga bisa lebih baik dalam meningkatkan hasil belajar siswa  

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaan yang menganut paham 

kontruktivisme sosial ini lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional. 

Slavin (1986) yang dikutip oleh Ibrahim (2000) telah menelaah dan melaporkan 45 

penelitian yang telah dilaksanakan antara tahun 1972 sampai dengan 1986, untuk 

menyelidiki pengaruh pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar. Dari 45 laporan 

tersebut, 37 di antaranya menunjukkan bahwa kelas kooperatif menunjukkan hasil 

belajar akademik yang signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 
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kontrol.Delapan studi menunjukkan tidak ada perbedaan.Penelitian yang dilakukan 

olehSulistiyorini (2007)  yang dikutip oleh Wijaya (2012) menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) lebih efektif daripada 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar dan pencapaian tingkat berpikir pada 

pokok bahasan segi empat peserta didik kelas VII semester 2 SMP N 1 Limbangan 

Kabupaten Kendal tahun pelajaran 2006/2007. Selain itu  hasil penelitian yang 

dilakukan oleh  Azizah (2007) menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada 

kelas VIII semester 2 SMPN 6 Semarang tahun pelajaran 2006/2007 yang 

menggunakan  model pembelajaran kooperatif tipe NHT lebih tinggi dari pada rata-rata 

hasil belajar kelas yang menggunakan model pembelajaran konvensional.  

Meskipun telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT lebih berhasil dalam meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa dibandingkan pembelajaran konvensional, namun  para 

guru matematika di beberapa SMP yang berbeda yakni di SMP Negeri 6 Pekanbaru, 

SMP Negeri 33 Pekanbaru dan SMP 13 Pekanbaru menyatakan pendapat 

berbeda.Mereka menyatakan bahwa,  model pembelajaran konvensional adalah model 

yang paling baik dalam pembelajaran karena beberapa alasan seperti waktu yang 

digunakan cenderung lebih efisien, siswa  lebih mudah dikendalikan, serta kondisi siswa 

yang lebih suka “disuapi” daripada menggali pengetahuan sendiri melalui pembelajaran 

berkelompok.  

Melihat masih terdapatnya perbedaan beberapa hasil penelitian tentang 

keberhasilan model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa, membuat   peneliti ingin melakukan sebuah penelitian guna 

mengetahui pengaruh serta untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa 

yang diajar melalui model pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT dengan 

siswa yang diajar melalui model pembelajaran konvensional.  

Rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini ialah “Apakah 

terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa  yang diajar melalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif pendekatan struktural Numbered Heads Together dengan siswa  

yang diajar melalui model pembelajaran konvensional di kelas VII SMPN 13 Pekanbaru 

pada semester genap Tahun Pelajaran 2011/2012?”  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika  

siswa yang diajar melalui model pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT 

dengan  siswa yang diajar melalui model pembelajaran konvensional pada kelas VII 

SMPN 13 Pekanbaru pada semester genap Tahun Pelajaran 2011/2012. 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 13 Pekanbaru pada semester genap Tahun 

Pelajaran 2011/2012.Penelitian ini adalah sebuah penelitian eksperimen dengan desain 

QuasiExperimental atau desain eksperimen semu.Dikatakan eksperimen semu, karena 

dalam penelitian ini pengontrolan terhadap beberapa variabel sulit untuk 

dilakukan.(Sukmadinata, 2011).Adapun desain eksperimen yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini ialah Quasi Experimental Design atau desain eksperimen 

semu.Dikatakan eksperimen semu, karena dalam berbagai hal terutama dalam 
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pengontrolan variabel, kemungkinan sulit sekali untuk dapat dilakukan. (Sukmadinata, 

2011) 

Dalam Quasi Experimental Design, peneliti memilih rancangan Posttest-Only 

Design With Nonequivalent Group dimana tes hanya dilakukan setelah treatment 

diberikan.  Tes tersebut diberikan kepada dua kelompok sampel. Kelompok pertama 

diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan 

disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut 

kelompok kontrol. 

Untuk lebih memahami Posttest-Only DesignWith Nonequivalent Group, 

perhatikan bagan berikut: 

 

 

Keterangan : 

 Kelas Eksperimen yang diberi perlakuan (penerapan model  pembelajaran 

Kooperatif Pendekatan Struktural NHT 

pembelajaran kooperatif Pendekatan Struktural NHT) 

 Kelas Kontrol  yang tidak diberi  perlakuan (penerapan model  pembelajaran  

konvensional ) 

 Perlakuan (penerapan model pembelajaran kooperatif Pendekatan  struktural 

NHT)       

 Nilai Posttest kelas eksperimen 

1.  Nilai Posttest kelas kontrol 

2.  

Rancangan penelitian ini terdiri dari 3 tahap yakni, tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan serta tahap akhir. Tahap persiapan meliputi pembuatan instrumen 

penelitian, tahap pelaksanaan meliputi tahap penyajian kelas dan analisis data hasil 

penelitian, sementara tahap akhir meliputi penarikan kesimpulan dan pemberian saran. 

Populasi penelitian ini  diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Sampel penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu kelas VII.5 sebagai kelas kontrol dan 

kelas VII.7 sebagai kelas eksperimen.Ada dua variabel  dalam penelitian ini, yang 

pertama penerapan model pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT  dan 

penerapan model pembelajaran konvensional sebagai variabel bebas,  serta  hasil belajar 

matematika siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai variabel terikat.  

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari perangkat pembelajaran berupa 

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

serta instrumen pengumpulan data berupa tes hasil belajar dan lembar pengamatan. 

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi dan teknik tes.Sementara itu 

teknik analisis data berupa analisis hasil belajar siswa yang terdiri dari analisis data 

awal dan data akhir.Analisis data awal dilakukan untuk menentukan sampel 

penelitian.Analisis ini dilakukan dengan melakukan uji homogenitas (uji F) terhadap 

nilai siswa di kelas VII.5 dan kelas VII.7. 

 

Adapun langkah-langkah uji F ialah sebagai berikut: 

1. Tetapkan hipotesis verbal dan hipotesis statistik yaitu: 

Hipotesis verbal : 
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  Varians kelompok pertama sama dengan varians kelompok kedua 

  Varians kelompok pertama berbeda dengan varians kelompok  kedua 

Hipotesis statistik: 

 

 
2. Hitung nilai F dengan rumus 

dimana  varians sampel terbesar,  varians sampel terkecil 

3. Nilai  pada  dengan derajat bebas  

dan  

4. Bandingkan nilai  dangan  dengan kriteria jika   

maka diterima, sebaliknya jika  maka ditolak. (Ritonga dan  

Natuna, 2006) 

Sementara itu, analisis data akhir dilakukan untuk menguji hipotesis 

penelitian.Ada beberapa uji yang dilakukan pada analisis data akhir yakni uji 

homogenitas (uji F), uji -t, serta uji pengaruh.Uji homogenitas dilakukan sebagai syarat 

untuk melakukan uji-t. langkah-langkah  untuk melakukan uji-F pada analisis data akhir 

ini sama dengan langkah-langkah untuk melakukan  uji F pada analisis data awal. 

Sementara uji-t dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Adapun langkah-langkah 

untuk melakukan uji-t ialah sebagai berikut: 

 

1.  

 

 

Untuk menguji kesamaan rata-rata dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Tetapkan hipotesis statistik sebagai berikut 

Hipotesis statistik (uji pihak kanan) adalah 

 

 

: 

 : rata-rata kelas eksperimen 

 : rata-rata  kelas kontrol 

b. Tentukan  kemudian hitung rata-rata dan variansi dari masing-masing kelompok 

c. Hitung variansi gabungan dengan rumus 

 

 

variansi gabungan    simpangan baku kelas kontrol 

simpangan baku gabungan   jumlah siswa di kelas eksperimen 

simpangan baku kelas eksperimen    jumlah siswa di kelas kontrol 

 

d. Hitung nilai t dengan rumus 

Jika Dua Sampel Homogen    
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,                dengan  

rata-rata ulangan harian kelas eksperimen          simpangan baku gabungan  

rata-rata ulangan harian kelas kontrol  jumlah siswa di kelas kontrol 

jumlah siswa di kelas eksperimen 

e. Tentukan  pada  tertentu dengan derajat bebas (db) yaitu  

f. Kriteria menerima bila  tolak  

g. Berikan kesimpulan 

 

2.    

 

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan ialah sebagai berikut: 

a. Tetapkan hipotesis statistik sebagai berikut 

Hipotesis statistik (uji pihak kanan) adalah 

,        dengan                  : rata-rata kelas eksperimen 

,                                       : rata-rata kelas kontrol 

 

b. Tentukan  kemudian hitung rata-rata dan variansi dari masing-masing kelompok 

c. Hitung nilai t dengan rumus 

 

rata-rata ulangan harian kelas eksperimen 

rata-rata ulangan harian kelas kontrol 

simpangan baku gabungan 

jumlah siswa di kelas eksperimen 

jumlah siswa di kelas kontrol 

d. Kriteria menerima  bila  dimana 

(Ritonga 

dan Natuna, 2006) 

 

e.  Berikan kesimpulan   

Uji yang dilakukan selanjutnya ialah uji pengaruh. Uji pengaruh dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif pendekatan 

struktural NHT terhadap hasil belajar siswadi kelas eksperimen. Uji ini sering disebut 

juga sebagai uji signifikansi korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut: 

 

Atau 

 

Jika Dua Sampel Tidak Homogen  

  



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                               1121 
 

Dengan : r
2
 = Koefisien determinasi,    n = jumlah seluruh sampel,    t0  = nilai 

thitung 

Sedangkan untuk menentukan besarnya persentase pengaruh (koefisien pengaruh) 

diperoleh dari: 

 

 

dengan : Kp = Koefisien Pengaruh       (Supranto, 2001) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil  

Berdasarkan hasil analisis uji homogenitas data awal diperoleh hasil perhitungan 

seperti yang tertulis pada Tabel 1 berikut: 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Uji HomogenitasData Awal 

 

 
Keterangan :n = Banyak Peserta didik,    = Rata-rata Nilai Kelas, S2 = Variansi 

 

Dari Tabel 2dapat dilihat nilai  dan nilai  maka 

diperoleh . Jadi dapat dikatakan bahwa kedua 

kelompok sampel mempunyai varian yang sama (Homogen). Karena kedua kelas telah 

homogen maka dari kedua kelas tersebut peneliti memilih kelas VII.7 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VII.5 sebagai kelas kontrol. 

Kedua kelas yang telah dipilih sebagai  sampel penelitian  diberi perlakuan yang 

berbeda selama tujuh kali pertemuan. Perlakuan yang berbeda tersebut berupa 

penerapan model pembelajaran yang berbeda. Pada kelas eksperimen diterapkan model 

pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT  dan pada kelas kontrol diterapkan 

model pembelajaran konvensional. 

Setelah kedua kelas tersebut diberikan  perlakuan berbeda, pada kedua kelas 

tersebut dilakukan dua kali ulangan harian (UH I dan UH II)  yang hasilnya dirata-

ratakan dan dianalisis untuk mengujii hipotesis. Analisis inilah yang disebut  sebagai 

analisis data akhir.  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada bagian analisis ini 

akan dilakukan tiga buah uji yakni uji homogenitas dengan menggunakan uji F, uji-t 

serta uji pengaruh. 

 

Berdasarkan hasil uji analisis homogenitas data akhir diperoleh hasil perhitungan 

seperti yang tertulis pada Tabel 3 berikut: 

 

  

Kelas      

VII.7 36 35  4  

VII.5 35 41  
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Tabel3. Hasil Analisis Uji Homogenitas Data Akhir 

 

Kelas    Fhitung Ftabel 

Eksperimen 36 35  
  

Kontrol 35 41  

 

Keterangan :n = Jumlah siswa,       = Rata-rata nilai kelas,       = Variansi 

 

 Dari Tabel 3 dapat dilihat nilai  dan nilai  maka 

diperoleh   Jadi dapat dikatakan bahwa kedua 

kelompok sampel mempunyai varian yang sama (Homogen). Setelah data akhir pada 

kedua kelas telah dinyatakan  homogen , maka langkah uji-t yang dilakukan adalah 

langkah uji-t untuk dua sampel yang homogen. Data yang digunakan untuk uji –t (uji 

hipotesis) diperoleh dari rata-rata nilai UH I dan UH II pada kedua kelompok sampel 

(Kelas eksperimen dan kelas kontrol). Berdasarkan hasil analisis uji-t  data akhir 

diperoleh hasil perhitungan seperti yang tertulis pada Tabel 4 berikut: 

 

Tabel 4. Hasil Analisis Uji –t Data Akhir 

 
Kelas       

Eksperimen    
 

  
Kontrol    

 

Keterangan :  n = Jumlah Siswa   S
2
 = Variansi 

 = Rata-rata UH I dan UH II   = Simpangan Baku gabungan 

 

Untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak, dan  

perlu dibandingkan. Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat nilai  dan 

nilai  dengan dk = 69 dan   , sehingga diperoleh 

 maka  ditolak, atau dapat dikatakan bahwa hasil belajar 

matematika di kelas eksperimen lebih baik daripada di kelas kontrol. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian, jika hasil    

uji-t menunjukkan bahwa  ditolak, maka perlu dilakukan suatu uji lanjutan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif 

pendekatan struktural NHT terhadap hasil belajar peserta didik di kelas eksperimen .  

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh nilai  dengan koefisien 

pengaruh atau . Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

penerapan model pembelajaran kooperatif  pendekatan struktural  NHT terhadap 

peningkatan hasil belajar peserta didik ialah sebesar . 

 

Pembahasan 
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Penerapan model pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT di kelas 

eksperimen dilakukan selama tujuh kali pertemuan.Ada beberapa kelebihan dari model 

pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT. Pertama, model pembelajaran 

kooperatif adalah salah satu model pembelajaran yang mengajarkan siswa akan 

pentingnya sebuah kerja sama dalam meraih tujuan bersama, dan cukup efektif untuk 

mengurangi rasa bosan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pemberian 

penghargaan kelompok di setiap akhir pertemuan pada pembelajaran Kooperaif sangat 

efektif untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Selain itu, adanya implementasi 

pendekatan struktural NHT ke dalam model pembelajaran kooperatif ini membuat 

adanya pemerataan tugas dikalangan siswa sebab dalam pelaksanaannya siswa tidak 

tahu kapan mereka akan mendapat tugas untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas. Sehingga masing-masing siswa harus menguasai materi 

yang ada pada LKS dengan baik agar sewaktu ia terpilih untuk melakukan presentasi, ia 

dapat melakukannya dengan baik. Proses pemahaman materi pada LKS yang dilakukan 

bersama kelompok ini secara tidak langsung mengajarkan siswa untuk dapat mandiri 

dalam belajar sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungannya pada guru. 

Akibatnya proses pembelajaran student center  seperti yang diharapkan kurikulum 2006 

terlaksana. 

 Proses pembelajaran di kelas kontrol lebih menempatkan guru (peneliti) sebagai 

pusat pembelajaran atau teacher center. Metode ceramah serta demonstrasi yang 

digunakan guru (peneliti) mengakibatkan minimnya partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran, sebab segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran telah dijelaskan 

secara menyeluruh oleh guru. Akibatnya siswa tidak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan pemikirannya selama proses pembelajaran. Siswa hanya berperan 

sebagai pendengar saja. Mereka tidak dibebani tugas untuk menceritakan kembali apa 

yang telah mereka pelajari seperti yang terjadi di kelas eksperimen, sehingga tidak ada 

rasa tanggung jawab di dalam pemikiran mereka untuk bersungguh-sungguh dalam 

pembelajaran. Selain itu kelemahan model pembelajaran ini juga terlihat pada gaya 

belajar individualistik yang diusungnya, mengakibatkan siswa  berkemampuan rendah 

tidak memiliki tempat bertanya selain guru. Selain itu, terkadang guru tidak dapat 

melayani seluruh siswa satu persatu, sehingga siswa berkemampuan rendah sulit 

mendapatkan pemahaman yang utuh.Dilain pihak, siswa terkadang malu untuk 

mengungkapkan ketidaktahuannya kepada guru meskipun guru sudah memberikan 

kesempatan untuk bertanya.Akibatnya ketidaktahuan tersebut terus tersimpan yang 

berujung pada rendahnya hasil belajar siswa. 

 Selama melakukan penelitian, ada beberapa hal yang menyebabkan  hasil belajar 

matematika di kelas ekperimen lebih baik daripada hasil belajar matematika di kelas 

kontrol antara lain: 

1. Di kelas eksperimen, sistem pemanggilan acak yang dilakukan pada proses 

pembelajaran kooperatif Pendekatan struktural NHT membuat setiap anggota 

kelompok harus bersiap setiap saat untuk dipanggil guna melakukan presentasi di 

depan kelas. Dengan demikian setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab 

untuk mempelajari materi yang disajikan pada Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Tanggung jawab seperti ini tidak ditemukan di kelas kontrol. Pada umumnya siswa 

di kelas kontrol tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap  pembelajaran. 
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Sebab, mereka terbiasa hanya mendengar informasi dari peneliti dan tidak 

bertanggung jawab untuk menyampaikannya kembali di depan kelas. Sehingga 

hanya siswa  yang peduli pada informasi yang disampaikan peneliti saja yang akan 

memahami pembelajaran. 

2. Di kelas eksperimen peran siswa lebih dominan dari peneliti, sebab mereka 

diarahkan untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Pengetahuan yang 

dibangun sendiri biasanya lebih bertahan lama daripada pengetahuan yang diperoleh 

dari hasil pemindahan informasi saja.  

3. Di kelas eksperimen tercipta persaingan  kelompok untuk bisa menjadi kelompok 

paling istimewa di setiap pertemuan. Karena kelompok istimewa akan mendapatkan 

hadiah tambahan selain kartu penghargaan. Di kelas kontrol tidak ada pemberian 

penghargaan kelompok dengan memberikan kartu penghargaan dan hadiah 

melainkan hanya berbentuk penghargaan verbal yang diberikan kepada siswa yang 

aktif saja, sehingga siswa lain kurang memiliki motivasi untuk bersaing dalam 

pembelajaran. 

4. Beban belajar siswa yang berkemampuan rendah menjadi lebih ringan di kelas 

eksperimen daripada di kelas kontrol. Sebab materi yang disajikan, dipelajari 

bersama-sama dalam kelompok. Sehingga apabila ia tidak memahaminya, siswa 

tersebut dapat menanyakannya kepada teman sekelompoknya.  

  Selanjutnya berdasarkan hasil uji pengaruh diperoleh nilai koefisien determinasi 

dan . Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerapan model 

pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT terhadap lebih baiknya hasil belajar 

matematika peserta didik di kelas eksperimen daripada di kelas kontrol hanya sebesar 

. Lemahnya pengaruh  tersebut tidak terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan 

pada saat melakukan penelitian ini. Kekurangan –kekurangan tersebut antara lain: 

1. Pada pemilihan sampel penelitian, seharusnya peneliti melakukan uji Barlett bukan 

uji F. Sebab dengan dilakukannya uji Barlett, seluruh kelas yang masuk dalam 

populasi penelitian benar-benar diuji kehomogenannya, sehingga akan diperoleh 

sampel yang lebih representatif  dibanding dengan sampel yang diperoleh dari hasil 

uji F. 

2. Pemberian skor pada tiap-tiap langkah jawaban soal ulangan harian masih belum 

seimbang dengan tingkat kesulitan pengerjaannya. Contohnya: Skor untuk subtitusi 

dan penjumlahan masih disamakan, padahal semestinya skor untuk penjumlahan 

lebih besar daripada subtitusi, sebab proses menjumlah lebih sulit daripada 

mensubtitusi. 

 

Meskipun pengaruh perlakuan hanya sebesar 4,3%, namun hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran kooperatif pendekatan struktural NHT lebih baik daripada hasil belajar 

matematika siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

matematika siswa yang diajarkan melalui penerapan model pembelajaran kooperatif 

pendekatan struktural Numbered Heads Together (NHT) lebih baik daripada hasil 

belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional di kelas VII 

SMPN 13 Pekanbaru. 

 

Saran  

Memperhatikanpembahasan hasil penelitian dan simpulan di atas, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif pendekatan strukturalNumbered Heads Together (NHT) pada  pembelajaran 

matematika,sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran kooperatif pendekatan struktural Numbered Heads Together  

(NHT) dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif model pembelajaran inovatif 

yang dapat memberikan hasil belajar matematika yang lebih baik.  

2. Proses pemilihan sampel harus dilakukan dengan menguji kehomogenan seluruh 

kelas yang menjadi populasi penelitian melalui uji Barlett agar sampel yang terpilih 

benar-benar  dapat mewakili populasi 
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Abstract 
Program School Operational Assistance (BOS) is one form of education that significant 

funding sourced from the State Budget. The program is intended to reduce the burden 

on the poor in education funding, equity and expanding access and to improve the 

quality of education within the framework of compulsory education of nine years and 

continued for up to twelve years. This research is a qualitative descriptive study using a 

case study approach. Data were collected through interviews, observation and 

document study. Respondents in this study consisted of principals, teachers, school 

committees and parents. This study aims to analyze and describe how the effectiveness, 

accountability and transparency in the management of school operational funds to the 

junior high school in Rokan Hilir. The results are expected BOS management has been 

effective in improving access and quality of education at secondary school. Giving 

adequate priority to poor students is reached. Use of the funds absorbed not only for 

the payment of honorariums to teachers and employees. Accountability and 

transparency in the management of BOS funds should not be weak, it causes the use of 

the funds is not known teachers and school committees as a means of control in 

planning and in the use of funds. The mechanisms that ensure the management to be 

transparent, so that the BOS program management accountability is maintained. 

 

Keywords: Effectiveness, Accountability and Transparency 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional 

Sekolah ( BOS ). Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan 

yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup 

masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat 

terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka Wajib Belajar Sembilan Tahun. 

Program BOS sangat berperan untuk mempertahankan angka keikutsertaan bersekolah, 

yang dilihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK), disamping itu juga harus 

berkontribusi penting dalam peningkatan mutu pendidikan dasar, serta tuntutan 
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peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya (Djalal dan Supriadi, 

2001).  

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan 

keputusan bersama antara tim manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite 

Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, di 

samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Setiawan (2009), 

menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan dana BOS yaitu, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. 

Pertama, efisien maksudnya adalah dana yang telah didapatkan oleh sekolah digunakan 

dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan. Artinya bantuan 

tersebut jangan sampai salah penggunaan dan tepat sasaran. Kedua, efektifitas 

maksudnya adalah kelanjutan dari efisien diatas, artinya efektifitas sejauh mana 

keberhasilan yang dicapai dari hasil keputusan yang pertama. Dan efektifitas ini bisa 

berarti evaluasi dari program yang yang telah direncanakan sebelumnya. Ketiga, 

transparansi. Transparansi ini sangat penting, karena jika dari pihak sekolah kurang 

adanaya transparansi maka dari pihak wali murid juga akan melakukan protes kepada 

sekolah. Dan ini dimasudkan untuk mengurangi tingkat penyelewengan dari pihak 

sekolah. Keempat, akuntabilitas maksudnya adalah dalam pencairan dana BOS ini harus 

bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jika keempat hal yang telah dijelaskan diatas dilakukan dengan 

baik, maka bantuan BOS dalam penyalurannya akan tepat sasaran. Dan bantuan ini akan 

lebih bermanfaat bagi orang-orang yang kurang mampu/miskin. 

Sejak diluncurkannya Program BOS pada bulan Juli 2005, masyarakat 

menikmati pendidikan dasar gratis, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar. 

Dana yang disediakan pemerintah tidak sedikit dan cenderung terus bertambah. 

Sosialisasi dana BOS ini harus dilakukan dengan baik. Penyimpangan dana BOS 

sehaarusnya tidak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyimpangan terjadi karena 

ketidaktahuan orang tua tentang BOS. Kurangnya informasi ini dimanfaatkan oleh 

pihak sekolah untuk memungut biaya dari siswa yang sebenarnya dapat ditutup dari 

BOS.  

Penyusunan rencana penggunaan BOS yang diajukan oleh sekolah mengikut 

sertakan wali murid dan mencantumkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Sekolah (RAPBS). Pada tingkat SD ataupun SMP dan sederajat, pungutan 

sebelum serta sesudah ada dana BOS tetap marak. Padahal, logikanya, tambahan 

anggaran paling tidak dapat membuat biaya penyelenggaraan sekolah lebih murah. 

(Wiguna, 2008)  

Permasalahan lain yang muncul pada setiap satuan pendidikan baik sekolah 

swasta maupun sekolah negeri, antara lain sekolah tetap menarik iuran bagi siswa 

miskin, penggelembungan APBS, proses balajar mengajar tetap kurang efektif sampai 

dengan terjadinya kesalahan dalam penggunaan dana BOS tersebut. Kepala sekolah 

seharusnya transparan dalam pengelolaan dana BOS, orang tua murid harus faham 

tentang dana BOS. Dampak lain yang dapat terjadi adalah penyelenggaraan sekolah 

yang tidak sehat, proses belajar mengajar kurang optimal, dan pada akhirnya mutu 

pendidikan akan terus menurun.  
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Besarnya dana yang belum termanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya dapat 

menimbulkan keresahan masyarakat. Antarasekolah dan dinas pendidikan jangan 

melakukan penyunatan dana BOS demi kelancaran cairnya dana. Oleh karena itu, 

dibutuhkan kehendak, kemauan, kepedulian dan partisipasi aktif stakeholder pendidikan 

dalam mengawal BOS. good Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai salah satu 

sekolah yang menjadi sasaran pemberian dana BOS, sudah tentu dituntut untuk 

melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien, dalam hal penggunaan dana harus 

transparan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan mekanisme yang telah 

ditentukan. Pengelolaan program BOS di SMP tersebut harus dapat memberikan 

kontribusi yang besar terhadap peningkatan akses pelayanan pendidikan khususnya 

masyarakat miskin, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka 

menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, hal ini 

mengingat bahwa salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun 

diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP dan sederajat. Berdasarkan 

latar latar belakang permasalahan diatas maka pada penelitian ini, peneliti ingin 

mengungkap secara mendalaman tentang bagaimana pengelolaan dana Bantuan 

Operasional Sekolah untuk meningkat mutu pendidikan, khususnya pada Sekolah 

Menegah Pertama (SMP) di Kabupaten Rokan Hilir. 

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

bagaimana efektifitas pengelolaan dana BOS serta akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan dana BOS tersebut pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten 

Rokan Hilir. Dengan demikian maka tujuan penelitian ini akan menjawab pertanyaan : 

(1) Bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolahpada Sekolah Menengah 

Pertama di Kabupaten Rokan Hilir; dan (2)  Bagaimana efektivitas, akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk meningkat mutu 

pendidikan  pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini 

dilakukan secara kualitatif. 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pengelolaan program BOS pada sekolah menengah pertama di Kabupaten Rokan Hilir 

belumefektif, hal ini terlihat dari tujuan dan sasaran program BOS untukperluasan dan 

pemerataan akses pelayanan pendidikan dan peningkatan mutupendidikan belum sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan. Sasaran BOSuntuk memberikan prioritas yang 

memadai kepada siswa miskin juga belumtercapai. penggunaan dana BOS masih lebih 

banyak terserapuntuk pembayaran honor guru dan pegawai, karena akan mempengaruhi 

kontribusi dana BOSuntuk memberikan bantuan kepada siswa miskin sangat kecil dan 

tidakmemadai. 

 Akuntabilitas pengelolaan dana BOS belum berjalan dengan baik, indikasi 

initerutama terlihat antara lain, dalam penyusunan RAPBS dan penggunaan 

dana,Kepala Sekolah melibatkan guru dan komite sekolah sebagai alat control dalam 

perencanaan penggunaan dana BOS, penggunaan dana harus selalusesuai dengan 

RAPBS dan ketentuan 13 jenis penggunaan dana yang terdapatdalam juklak program, 
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Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana disampaikan tepat waktu dan belum 

sesuai dengan juklak yang telahditentukan. 

Tranparansi dalam pengelolaan dana BOS terlihat masih sangat 

lemah.Kelemahan akan terlihat dari beberapa hal antara lain, pelaksanaan 

sosialisasiprogram BOS kepada orang tua siswa cendrung sekedar formalitas. 

Kebijakanpengelolaan program dan penggunaan dana belum diumumkan 

secarakeseluruhan. Di semua sekolah tersedia sarana untuk pengaduan danpenanganan 

masalah pengaduan secara memadai, sehingga masyarakatyang kesulitan untuk 

menyampaikan permasalahan jika ditemukan adanyapenyimpangan dalam pengelolaan 

dana BOS. 

Dengan mekanisme program BOS yang berjalan sekarang terlihat bahwasistem 

kontrol yang dilaksanakan menjadi tidak efektif. Dalam pengelolaanprogram seperti ini, 

Satker Kabupaten/Kota pada prinsipnya hanyabertanggungjawab kepada Satker 

Propinsi, dan selanjutnya kepada SatkerPusat atau Depdiknas, Pemerintah Daerah dan 

DPRD harus mengetahui tentang keberadaan dan perkembangan program. Karena 

urusan pendidikan sudah menjadi salah satu kewenangan wajib daerah.Tingkatkan 

koordinasi dan informasi ke Pemda mengenai besarnya dana danpemanfaatan Program 

BOS, sehingga Pemda mudah untuk menyusun ataumenyesuaikan program pendidikan 

yang akan dibiayai Pemda agar lebihefektif. 
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Abstract 
This concept paper aims to identify the appropriate assessment practices in the 
education system in Malaysia. It is particularly significant because the assessment is 
the heart of the students’ learning experience which reflect the real curriculum. A lot 
of time and attention spent by the students on the assessment.Theseaffects behaviour 
and their learning styles. The study found that there were still problems in the 
practice of assessment in teacher education in Malaysia,more likely the written 
examinationthat have shaped the minds of students to be rigid and static, gearedto 
exam oriented. It is necessary to find a solutionto this problem as to produce a better 
students in future generation. The assessment practice should be able to meet the 
government's intention to produce a holistic and quality of human capital in order to 
successfully face the challenges of globalization. At the school level in Malaysia, the 
implementation of the National Education Assessment System (NEAS) has 
emphasized the approach of assessment for learning and assessment of learning. The 
problem arises because bothapproaches in assessment are teacher-centred,where 
teachers are the appraiser. It should be a learning assessment (assessment as 
learning) and character assessment because this approach focuses on the role of 
students as the appraiser. Hence, the need for assessment practices that emphasize 
four approaches to learning (for, as, of and character) known as learning 
assessments. It aims to help improve the quality of students from a variety of aspects, 
including learning and their own potential. Learning assessment can have 
implications for education institutions and the role of teachers as educators to 
encourage lifelong learning and generate quality human capital. 

Key words: assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning, 
learning assessment, implications 

Pendahuluan 

 

Sistem pendidikan negara telah mengalami evolusi yang membawa kepada terhasilnya  

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK). Ia merupakan usaha yang 

dirancang secara sistematik untuk meningkatkan pelaksanaannyademi menangani 

cabaran-cabaran abad ke-21(Noriati et al., 2010; Abd.Rahim, 2000). Pentaksiran ini 

dapatmenentukan kualiti pendidikan, pencapaian, mencungkil potensi, bakat, 

mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu pelajar, keberkesanan 

pengajaran dan pembelajaran serta memotivasikan pelajar.Amalan masa lalu yang 
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banyak diberikan kepada pentaksiran sumatif hanya mampu memberi maklumat tentang 

pencapaian pelajar dalam pembelajaran tetapi tidak berupaya mengenal pasti kelemahan 

dan masalah pelajar dalam pembelajaran (KPM, 2012). Pentaksiran yang berkualiti 

perlu bersesuaian dengan tujuan, meningkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran, 

telus, efisyen dan diyakini awam (Nabilah & Sarebah, 2011). 

Pentaksiran meningkatkan pembelajaran 

 

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) yang diperkenalkan pada tahun 

2011 melalui Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) telah memberi penekanan kepada 

pentaksiran untuk pembelajaran (PuP) (assessment for learning) dan pentaksiran kepada 

pembelajaran (PkPP (assessment of learning). Pentaksiran ini bertujuan menghasilkan 

kualiti dalam pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran dalam pelbagai peringkat 

pendidikan (Bindu, 2013). Pengamal pendidikan tidak jemu untuk mencari penyelesaian 

alternatif bagi memastikan proses pentaksiran dapat dilaksanakan dengan berkesan 

(Marzni et al., 2012).Pentaksiran pembelajaran ini perlu sentiasa disogokkan dengan 

pemikiran global, terutamanya yang menyentuh tentang pentaksiran di negara-negara 

maju atau pun negara membangun yang lain. Perbandingan dapat dilakukan dan 

seterusnya penyebaran idea serta pengetahuan dari negara-negara lain dapat 

dimanfaatkan bagi meningkatkan kualiti sistem pentaksiran di negara ini(Abd.Rahim, 

2007).  

Kertas konsep ini bertujuan untuk memberi satu gambaran alternatif tentang 

pentaksiran pembelajaran di institusi pendidikan di Malaysia.Ia amat signifikan kerana 

pentaksiran merupakan jantung kepada pengalaman pelajar dan mencerminkan 

kurikulum yang sebenar. Rasionalnya, banyak masa dan tumpuan diberikan oleh pelajar 

terhadap pentaksiran, maka secara langsung pentaksiran ini mempengaruhi tingkah laku 

dan gaya pembelajaran mereka. Kajian mendapati bahawa wujud masalah dalam amalan 

guru berkaitan sistem pentaksiran yang lebih cenderung kepada kaedah peperiksaan 

bertulis dan kesannya telah membentuk minda pelajar yang jumud dan statik kepada 

orientasi peperiksaan sahaja. 

Pentaksiran melalui proses pengajaran dan pembelajaran 

 

Pentaksiran yang diamalkan oleh guru di dalam bilik darjah menyumbang secara 

langsung kepada gaya, pendekatan dan kualiti pembelajaran pelajar. Namun, amalan itu 

sendiri kadang-kadang tidak memberi tumpuan secukupnya terhadap proses 

pembelajaran (Boud, 1990; Thomas et al., 2011). Walhal apa yang berlaku pada hari ini 

menampakkan pentaksiran yang masih dilakukan terhadap pelajar tetapi bukan bersama 

pelajar. Sehubungan itu, perubahan dari segi amalan pentaksiran guru, pembelajaran 

dan peranan pelajar merupakan satu cabaran yang besar untuk ditangani dalam institusi 

pendidikan (Sluijsmans & Prins, 2006). 

Pentaksiran bersifat kontemporari memerlukan teknik yang menggunakan 

pelbagai alat pentaksiran untuk meningkatkan pembelajaran pelajar.Ia berkesan untuk 

menilai pemahaman pelajar yang lebih menjurus kepada pembelajaran mereka sendiri 

(Zaidatun et al., 2006). Guru perlu mengambil inisiatif mendalami pengetahuan dan 

menguasai kemahiran baru untuk dikembangkan sepanjang hayat dalam profesion 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                               1132 
 

mereka (Abd. Ghafar, 2003).Kajian Rahaila (2011) menunjukkan bahawa terdapat guru 

yang kurang berusaha untuk bersikap refleksi dan kurang memupuk kreativiti dalam 

kalangan pelajar.Seharusnya guru menjadikan pengalaman yang telah ditempuh dalam 

bilik darjah sebagai pedoman untuk bertindak. 

Dilema isu pentaksiran 

 

Pentaksiran yang bersifat kontemporari seharusnya berbeza dengan amalan sebelumnya. 

Amalan ini penting kerana ia dapat memberi peluang kepada pelajar untuk menyediakan 

pelan dan mengambil langkah seterusnya dalam pembelajaran mereka (Chappuis & 

Stiggins, 2002). Oleh itu, pentaksiran yang komprehensif dan berterusan diperlukan 

untuk membantu pelajar memperbaiki diri mereka sendiri, baik dari segi akademik 

mahupun akhlak (Ahmed Shami, 1990; Zaharah, 2008). Menurut Klinger et al., (2012) 

untuk memperkenalkan konsep baru bukannya mudah. Persediaan diperlukan untuk 

meneroka teori pentaksiran dan amalan dengan cara yang lebih mendalam dan 

bermakna. Lantaran itu, pentaksiran yang komprehensif perlu direka bentuk bukan 

sahaja untuk mengenal pasti tahap pencapaian akademik pelajar tetapi termasuk juga 

maklumat pencapaian akhlak mereka. 

Pentaksiran berkait rapat dengan matlamat yang hendak dicapai dalam 

pendidikan bagi memastikan para pelajar bergerak seiring dengan kemajuan teknologi 

(Abd Wahid & Yuszaida, 2010). Namun, hal-hal yang berkaitan dengan sahsiah, akhlak, 

nilai murni, budi pekerti, dan penampilan diri sukar atau tidak mungkin dapat dinilai 

sepenuhnya dengan peperiksaan.Pendidikan dewasa ini cenderung menitikberatkan 

aspek kognitif, maka perhatian kurang ditekankan kepada pembinaan aspek spiritual 

atau rohani pelajar (Hambali, 2010).  Amalan pentaksiran oleh guru perlu memberi 

penekanan terhadap akhlak pelajar(Zaharah, 2008). Keperibadian pelajar dapat dibentuk 

di samping memberi pengetahuan dan kemahiran pentaksiran pembelajaran kepada 

mereka (Suah, 2012).Kebelakangan ini isu tentang kualiti pendidik sering 

dipersoalkan.Mereka ini dikatakan tidak memiliki sifat, sikap dan personaliti dalam 

melahirkan pelajar berakhlak mulia (Sufean, 1996; Rohana, Tengku Norzani, Sarimah 

& Ros Eliana, 2013).Guru yang berkesan bukan hanya mementingkan pencapaian 

akademik dan peperiksaan tetapi bertekad untuk melahirkan pelajar yang mempunyai 

nilai akhlak yang terpuji. 

Pentaksiran formatif dan sumatif telah mewujudkan kekeliruan sebagai satu 

strategi kepada amalan PuP dan PkP (Rashidah, 2004).Keadaan ini berlaku disebabkan 

oleh pemahaman tentang pentaksiran merupakan komponen yang terpisah daripada 

pengajaran dan pembelajaran.Pentaksiran formatif dan sumatif bertujuan untuk 

mencungkil pengetahuan pelajar tanpa memberi kesan positif kepada pembelajaran 

mereka.Kekeliruan ini menjadi isu yang serius apabila pengetahuan tentang pentaksiran 

juga berada di tahap yang rendah (Suah, 2012). Kekusutan ini berlaku apabila 

penggunaannya tidak diamalkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam 

bilik darjah (Juliana, 2008). Ini berpunca daripada kurang keyakinan diri, tiada 

kemahiran, kurang latihan secara ‘hands-on’, bengkel dan teknik-teknik melaksanakan 

pentaksiran tersebut. (Suzana & Jamil, 2012).Ditambah pula dengan beban tugas yang 

agak banyak (Sufean, 1996), bilangan pelajar yang terlalu ramai, sikap pelajar yang 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                               1133 
 

agak negatif, kekangan masa dan penguasaan serta penerimaan yang memerlukan 

latihan tambahan turut mempengaruhi amalan tersebut. (Abdul Rahim & Saliza, 2008; 

Mohd Anuar & Khamsawati, 2010;  Abd Wahid & Yuszaida, 2010 & Norani & 

Saifulazri, 2010). 

Ciri pentaksiran yang menyokong pengajaran dan pembelajaran 

 

Beberapa kajian menunjukkan bahawa prinsip untuk menggalakkan pelajar 

mengamalkan pentaksiran kendiri dan rakan sebaya perlu diberi penekanan dan menjadi 

amalan di institusi pendidikan (Mohamad Azhar, 2006; Mohamad Azhar & Shahrir, 

2007).Pelajar diberi peluang dan ruang untuk membuat penilaian terhadap hasil kerja 

mereka. Proses pentaksiran yang berlaku perlu melibatkan pentaksiran pembelajaran 

pelajar dan bukan hanya kepada pentaksiran guru sahaja.Namun, kajian Mohamad 

Azhar (2006) menunjukkan bahawa peranan pelajar dianggap kurang penting untuk 

melakukan pentaksiran rakan sebaya dan pelajar menganggap ia amat sukar untuk 

dilaksanakan kerana kekurangan pengalaman. Hal ini menjadi tidak konsisten dan tidak 

praktikal kerana tiada model khusus untuk mengamalkannya. 

Pentaksiran yang diamalkan ini perlu memberi tumpuan kepada menilai 

pembelajaran dan akhlak pelajar (Zaidatun et al., 2006). Hasilnya, pelajar yang 

dilahirkan adalah dinamis, cekap untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat serta 

kualiti personel pelajar akan merintis ke arah kemajuan baru (Abd. Rahim, 2000). 

Kerangka Konsep Pentaksiran Pembelajaran 

 

Kerangka konseptual pentaksiran pembelajaran ini hasil daripada adaptasi teori Black 

dan Wiliam (1998), Earl (2003), Imam Al-Ghazali (t.t)dan teori Vygotsky seperti Rajah 

1. Ia melihat dari sudut tujuan, kriteria, strategi, kualiti, maklumat dan alat pentaksiran 

yang digunakan dalam menilai pelajar. Sebagai seorang guru, mereka perlu tahu 

bagaimana untuk menggunakan pentaksiran ini bagi meningkatkan pembelajaran 

pelajar.Setiap pentaksiran yang dilakukan perlu diketahui tujuannya, kriteria untuk 

menilai pelajar, strategi yang digunakan, bagaimana kualiti pentaksiran itu dihasilkan, 

bagaimana maklumat pentaksiran itu dapat membantu meningkatkan pembelajaran 

pelajar dan alat yang digunakan untuk membuat pentaksiran. 
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Rajah 1: Kerangka Konseptual Pentaksiran Pembelajaran 
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Pentaksiran sebagai pembelajaran (PsP) meletakkan pelajar sebagai pemantau 

kepada diri sendiri. Pemantauan ini memerlukan bukti-bukti yang dapat mengenal pasti 

akan kelemahan pelajar dalam sesuatu subjek. Pelajar bukan sahaja dinilai 

menggunakan pengukuran secara kuantitatif seperti ujian dan peperiksaan tetapi perlu 

berubah selaras dengan matlamat perkembangan pelajar (Siti Fatimah et al., 

2006).Pelajar perlu diberi lebih banyak ruang untuk memilih cara mereka dinilai, 

menggalakkan mereka mencuba pelbagai kaedah dan pengalaman untuk menilai hasil 

pembelajaran mereka sendiri (Hamdan Alghamdi, 2013). Pelajar belajar bukan hanya 

kerana peperiksaan dan pensijilan sahaja tetapi kerana pekerjaan, ilmu untuk utiliti dan 

sebagainya (Mohd.Idris, 1991). 

PuP mewujudkan perkongsian idea dan maklumat untuk membina rubrik 

pemarkahan atau kriteria kejayaan bersama dengan pelajar perlu dilaksanakan. Pelajar 

akan lebih dekat dengan tugasan mereka dan tahu cara untuk melaksanakannya secara 

lebih terperinci. Secara tidak langsung ia dapat menjana kemahiran berfikir kreatif dan 

kritis pelajar serta sebagai latihan yang cukup menyeronokkan dan amat bermakna. 

Pelajar perlu diberi peluang untuk membina penyelesaian, penaakulan, pertimbangan, 

penilaian, perbincangan dan penerokaan bersama dan bukan hanya diperbetulkan oleh 

guru sahaja (Conroy et al., 2009). 

PkP yang menggunakan pentaksiran sumatif pula perlu diberi tanggungjawab 

yang agak sedikit memandangkan penilaian menggunakan kertas dan pensel ini 

merupakan sesuatu yang tradisional.Hasil kajian Brown et al., (2011) mendapati 

kepercayaan terhadap PkP adalah penambahbaikan berkaitan dengan akauntabiliti 

institusi tetapi tidak berkaitan dengan akauntabiliti pelajar. Pelajar-pelajar menumpukan 

perhatian kepada pembelajaran yang mereka rasa akan diuji dalam ujian atau 

peperiksaan sahaja dan kebiasaannya ujian yang dirancang sering mengukur kebolehan 

tahap rendah iaitu mengingati fakta dan ‘memuntahkan’ semula semasa peperiksaan 

(Angelo & Cross, 1993). 

Pentaksiran akhlak (PA) merupakan pentaksiran yang perlu dinilai secara 

formal.Penggunaan instrumen boleh digunakan untuk menilai akhlak pelajar secara 

kuantitatif atau kualitatif.Pentaksiran ini dapat membentuk peribadi pelajar yang lebih 

dinamik dan berkesan. PA ini boleh dinilai oleh guru, rakan,ibu bapa dan pemerhatian 

terhadap masyarakat. Penggunaannya melibatkan proses takhalli (pencegahan), tahalli 

(perawatan) dan tajalli (pembinaan). Penggunaannya amat berkesan untuk menanam 

sikap dan sifat yang baik sebagai seorang pelajar.PA ini boleh dijadikan sebagai 

sebahagian penilaian yang menyumbang kepada peratus dalam PkP. 

Vygotsky percaya bahawa manusia aktif bertindak balas kepada rangsangan di 

persekitaran melalui isyarat komunikasi.Ini memberi persepsi dan kesan kepada kognitif 

untuk bertindak terhadap situasi tersebut (Kamarulzaman, 2003).Fenomena ini telah 

mencetuskan satu untaian konsep perkembangan kognitif yang dikenali sebagai Zon 

Perkembangan Proksimal (ZPP).ZPP merupakan jarak atau perbezaan antara tahap 

kognitif semasa dengan tahap kognitif yang dapat dicapai (Azizi et al., 2005).Konsep ini 

menyentuh tentang peningkatan prestasi pelajar melalui bimbingan dan bantuan 

daripada guru serta rakan-rakan. Pelajar memerlukan sokongan dan dorongan yang 

berterusan kerana ia dapat meningkatkan pembelajaran regulasi kendiri yang berkesan. 

(Ash & Levitt, 2003; Azizi et al., 2005) 
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Implikasi kepada guru 

 

Kemahiran dalam amalan pentaksiran pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan 

kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah (Volante & Fazio, 

2007).Menurut kajian Hamdan Alghamdi (2013) bakal guru perlu didedahkan tentang 

perubahan pendekatan pengajaran tradisional berdasarkan hafalan kepada pemikiran 

kritikal dan penyelesaian masalah.Kajian oleh Volante dan Fazio (2007) menunjukkan 

bahawa latihan lanjutan yang diperlukan oleh guru dalam konsep pentaksiran 

kontemporari iaitu pentaksiran portfolio 6.2/10, dan pentaksiran prestasi 6.3/10.Hasil 

kajian ini juga memberi kesedaran untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

pentaksiran.Para guru memerlukan kursus yang memberi tumpuan kepada pentaksiran 

dan pembelajaran di dalam bilik darjah. 

Setiap guru diamanahkan sebagai individu profesional yang paling layak 

memainkan peranannya sebagai pentaksir (Yap et al., 1987). Individu profesional ini 

perlu dan mesti dilengkapkan dengan pengetahuan terkini yang berlaku dalam dunia 

pendidikan sebelum melayakkan mereka bergelar ‘guru’ (Rashidah, 2004).Pentaksiran 

pelajar adalah kecekapan yang perlu dilengkapi dengan mengumpul dan melaporkan 

pembelajaran sebenar pelajar. Ini merupakan satu alasan yang menarik kenapa 

seseorang guru perlu membangunkan kecekapan mereka dalam lapangan ini.Begitu juga 

dalam perkhidmatan perguruan, mereka perlu terus membangunkan diri dalam bidang 

ini kerana kira-kira 50% daripada masa pengajaran melibatkan aktiviti pentaksiran yang 

berkaitan (Balagtas et al., 2010). 

Hasil kajian Balagtas et al., (2010) menunjukkan kelemahan pelajar dalam tujuh 

bidang celik pentaksiran iaitu bidang kecekapan, menggunakan hasil pentaksiran untuk 

membuat keputusan pembelajaran, membangunkan prosedur penggredan pelajar, 

berkomunikasi tentang keputusan pentaksiran kepada pelajar, ibu bapa dan rakan M = 

1.44, penggunaan kaedah yang tidak sesuai untuk maklumat pentaksiran, lemah 

terhadap pemilihan kaedah pentaksiran M = 1.90 yang merupakan bidang kekuatan 

seseorang guru.  Kajian Ash dan Levitt (2003) menunjukkan guru juga tidak didedahkan 

dengan kemahiran pentaksiran yang perlu dijadikan sebagai model proses di dalam bilik 

darjah. Kecekapan ini sepatutnya telah dibangunkan oleh guru-guru kerana mereka telah 

mengikuti kursus dan pengalaman dalam bidang pentaksiran. Guru seharusnya 

dilengkapi dengan semua kecekapan yang diperlukan untuk menjadi pentaksir yang 

celik pembelajaran namun hanya satu pertiga sahaja daripada matlamat pentaksiran 

pembelajaran yang dapat dikuasai (Struyven et al., 2005). 

Amalan pentaksiran pembelajaran ini diperlukan untuk membangunkan 

kemahiran pengajaran yang berkesan di dalam bilik darjah.Ia perlu diamalkan bersama 

dengan kurikulum agar dapat menyokong pembelajaran pelajar sebagai pentaksir dan 

yang ditaksir (Darling-Hammond, 2010). Sehubungan itu, penerapan nilai-nilai 

profesional seperti watak, akhlak, pengetahuan dan kemahiran yang menjadi teras dalam 

arena pendidikan dan pembangunan profesionalisme guru adalah dituntut (Abd.Ghafar, 

2011).Reformasi pembelajaran ke arah insan bertaraf dunia perlu dimulai dengan 

merubah paradigma yang berpusatkan pensyarah kepada berpusatkan pelajar (Firdaus, 

2006).Sistem pembelajaran secara konvensional adalah kurang sesuai dengan dinamika 

perkembangan intelek dan perlunya untuk membangunkan tradisi baru di dalam bilik 
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darjah.Pentaksiran pembelajaran ini dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, 

psikomotor, konatif dan akhlak pelajar.Ia dapat bertindak aktif untuk mendapatkan 

pembelajaran yang lebih berkesan (Reeves, 2006). 

Implikasi Kepada Pelajar 

Penglibatan pelajar secara aktif di dalam bilik darjah dapat meningkatkan pembelajaran 

dan kepuasan peribadi (Reeves, 2006).Tujuannya adalah untuk memecahkan corak 

pembelajaran pasif, mencapai matlamat pembelajaran dan memberi gambaran 

menyeluruh serta jelas kepada pelajar bagi pembelajaran sepanjang hayat (Carless, 

2008).Ini dapat mewujudkan amalan positif antara guru dan pelajar iaitu meletakkan 

kefahaman pelajar ke dalam pengajaran guru (Lambert & Lines, 2000). Melalui proses 

ini, secara tidak langsung pelajar-pelajar didedahkan dengan elemen maklum balas dan 

maklum ke hadapan yang mampu memberikan maklumat yang berguna demi 

perkembangan akademik dan intelek mereka. Proses pengajaran di dalam bilik darjah 

akan menjadi cukup berkesan terhadap pembelajaran sekiranya amalan pentaksiran ini 

dirancang, dibincang dan digunakan bersama dengan pelajar (Garies & Grant, 2008). 

Pelajar-pelajar perlu didedahkan dengan pengetahuan teori dan praktikal tentang amalan 

pentaksiran di dalam bilik darjah (Earl & Giles, 2011).  

Pentaksiran merupakan sesuatu yang sangat umum bagi guru dan juga 

pelajar.Peralihan ini mempunyai implikasi yang serius untuk tujuan interaksi dan 

komunikasi antara guru dan pelajar. Sistem pentaksiran tidak boleh ditukar dengan cara 

yang dramatik tanpa memikirkan pelajar dan membantu mereka memahami dan 

melibatkan diri dengan tujuan dan pendekatan yang mereka akan menjadi sebahagian 

daripadanya. Pelajar perlu diberi lebih banyak ruang untuk memilih cara mereka dinilai, 

menggalakkan mereka mencuba pelbagai kaedah dan pengalaman untuk menilai hasil 

pembelajaran mereka sendiri. (Hamdan Alghamdi, 2013). Walau pun kesedaran tentang 

pentaksiran mempunyai pelbagai tujuan dan cuba untuk merangkumi PuP dan PsP 

dalam rutin harian, namun ini mungkin akan menyebabkan perubahan yang tidak selesa 

dan agak sukar. Kebiasaannya kekeliruan berlaku kerana pentaksiran akan dianggap 

sebagai persaingan atau komponen yang berasingan daripada pengajaran dan 

pembelajaran. 

Penutup 

Pentaksiran pembelajaran di dalam bilik darjah adalah satu proses yang kompleks dan 

rumit tetapi mempunyai kuasa yang besar untuk mengubah pembelajaran pelajar. 

Pentaksiran mempunyai sejarah yang panjang dan peralihan kepada pemahaman yang 

berbeza dan aplikasi amalan pentaksiran di dalam bilik darjah akan menjadi sesuatu 

yang mencabar. Pembuat dasar dan pengamal perlu untuk merenung kembali dan 

melihat pentaksiran melalui kanta baru.Mereka perlu sentiasa bersedia untuk membuka 

minda bagi melepaskan beberapa tanggapan tentang pentaksiran.Penggunaannya untuk 

menyusun semula proses pentaksiran serta melibatkan diri dalam penerokaan yang 

berterusan untuk pengetahuan yang lebih mendalam. Pentaksiran merupakan cermin 

kepada hasil yang diharapkan iaitu pembelajaran, tujuan dan strategi pembaharuan 

keseluruhan sistem pendidikan itu sendiri (Hamdan Alghamdi, 2013). 
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Abstract 

This study was a descriptive study which aimed to obtain the representation of student’s 

ability in FKIP Riau University on implementing mathematics learning. This study was 

conducted on odd semester academic year 2014/2015. The subjects were the students in 

Mathematics Education totaling 27 students which following field practice in 7 senior 

high school and3vocationalhigh schoolinPekanbaru. The data were collected by 

observing the student’s learning activity and interviewing with students, teachers, and 

learners. The data were analyzed by using descriptive technique. The result showed that 

the students in FKIP Riau University had a good ability on implementing mathematics 

learning. The ability of students was in the interval 3,85–4,13 (scale 1-5) based 12 

ability aspects which has been observed. The lowest ability of students was the ability 

which using approach/model/strategy/method of learning, while the highest ability was 

the ability which using communicative language. 

Keywords: The ability on implementing mathematics learning, field practice, the 

students in FKIP Riau University 

Pendahuluan 

Melaksanakan pembelajaran merupakan salah satu tugas dan kewajiban guru yang 

sudah diatur dalam Permen Pendayagunaan dan Aparatur Negara nomor 16 tahun 

2009.Hal ini merupakan penguatan salah satu kompetensi yang dipersyaratkan dalam 

standar kompetensi dan kualifikasi akademik guru dalam Permendiknas tahun 2007 

yang mempersyaratkan bahwa guru harus mempunyai kompetensi dalam melaksanakan 

pembelajaran. Kemampuan melaksanakan pembelajaran merupakan bagian dari 

kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik meliputi kemampuan dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta mengevaluasi hasil belajar peserta 

didik.  

Guru dapat dikatakan profesional apabila memiliki empat kompetensi yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional (UU No. 14 Pasal 10 tahun 2005, PP No. 19 tahun 2005).Tentunya 

keprofesionalan seorang guru tidak serta merta muncul dengan sendirinya, sebab 
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kompetensi guru merupakan sesuatu yang utuh sehingga proses pembentukannya tidak 

bisa dilakukan secara instan. Pendidikan yang relevan diperlukan untuk menyiapkan 

guru sebagai pendidik profesional. Salah satunya yaitu peran serta Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai penghasil lulusan calon guru. 

Sebelum menjadi guru, semua calon guru (mahasiswa) dilatih dan dibekali 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan profesi keguruan melalui Program Pengalaman 

Lapangan (PPL).Karena PPL merupakan muara dari segenap kemampuan yang telah 

diperoleh mahasiswa selama belajar di LPTK, maka keberhasilan mahasiswa pada PPL 

mengisyaratkan keberhasilan mereka dalam mengemban profesi keguruan kelak setelah 

mereka memangku jabatan keguruan. 

PPL merupakan salah satu matakuliah wajib pada semua LPTK, termasuk 

Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Riau yang bertujuan 

mengembangkan kompetensi mahasiswa sebagai calon guru dalam melaksanakan 

praktik kependidikan agar siap menjadi tenaga profesional dalam bidang 

matematika.Kegiatan PPL dilakukan dalam dua tahap, yaitu PPL I yang dilaksanakan di 

kampus dan PPL II yang dilaksanakan sepenuhnya di sekolah mitra.PPL I bertujuan 

untuk membekali beragam kompetensi yang diperlukan mahasiswa agar siap 

melaksanakan PPL II.Sedangkan PPL II bertujuan untuk mengembangkan kompetensi 

mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran secara riil dan utuh, mendiagnosis 

kesulitan belajar, dan melaksanakan kegiatan akademik lainnya. 

Selama PPL II, mahasiswa harus melaksanakan pembelajaran matematika di 

kelas dengan bimbingan dari guru pamong (guru yang membimbing mahasiswa di 

sekolah) dan dosen pembimbing. Kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan 

pembelajaran matematika sangat penting, karena keberhasilan mahasiswa dalam 

melaksanakan pembelajaran matematika berhubungan dengan hasil belajar matematika 

peserta didik yang diajarnya.Untuk dapat melaksanakan pembelajaran matematika 

dengan baik, maka mahasiswa harus menguasai teori dan praktik pedagogik. Misalnya 

memahami karakter peserta didik, menguasai materi pelajaran, mampu memberikan 

evaluasi terhadap apa yang sudah diajarkan, serta mampu mengembangkan potensi yang 

dimiliki peserta didik.  

Khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas sederajat (SMA/SMK), 

kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran semakin penting, karena 

mahasiswa harus berhadapan dengan peserta didik yang berusia remaja dengan selisih 

umur yang tidak jauh berbeda dengan mahasiswa sebagai „guru‟nya. Pada masa ini juga, 

pencarian jati diri peserta didik sangat memengaruhi minat dan motivasi peserta didik 

dalam belajar, khususnya belajar matematika yang selama ini merupakan salah satu 

mata pelajaran yang sulit bagi kebanyakan peserta didik.Oleh karena itu, selain 

mahasiswa harus cermat dalam memilih dan melaksanakan 

model/strategi/metode/teknikpembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta 

didik, mahasiswa juga harus bisa terampil dalam mengelola kelas. 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Pembelajaran Matematika 
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Belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil 

dari pengalaman, sedangkan pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan yang 

memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal 

(Suherman, dkk., 2003). Belajar bersifat internal dan unik dalam diri individu peserta 

didik, sedangkan pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja direncanakan dan 

bersifat rekayasa perilaku. 

Gagne mendefenisikan pembelajaran sebagai: “Instruction is a set of event that 

effect learners in such a way that learning is facilitated” (Sanjaya, 2007). Gagne 

menegaskan bahwa peran guru lebih ditekankan kepada bagaimana merancang dan 

mengaransemen berbagai sumber dan fasilitas yang tersedia untuk digunakan dan 

dimanfaatkan peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Dengan kata lain, pembelajaran 

adalah upaya aktif yang dilakukan oleh guru, yang ditujukan agar terjadi proses belajar 

pada peserta didik. Upaya aktif yang dilakukan oleh guru ini dimaksudkan agar proses 

belajar yang terjadi pada peserta didik bisa terarah dan sistematis, sehingga proses dan 

hasil belajarnya bisa efektif dan efisien dibandingkan jika peserta didik belajar tanpa 

intervensi guru. Dalam arti sempit, pembelajaran adalah proses pendidikan dalam 

lingkup sekolah, di mana terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungan 

sekolah, seperti guru, sumber/fasilitas, dan teman sesama peserta didik. 

Nickson (dalam Hudoyo, 1988) mendefenisikan pembelajaran matematika 

sebagai pemberian bantuan kepada peserta didik untuk membangun konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi 

sehingga konsep atau prinsip itu terbangun. Dalam pembelajaran matematika, guru 

dituntut untuk dapat mengaktifkan peserta didik selama pembelajaran 

berlangsung.Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru melainkan pada peserta didik. 

Guru sebagai mediator dan fasilitator menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan 

yang merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka untuk 

mengekspresikan gagasannya dan mengomunikasikan ide ilmiah mereka (Watts dan 

Pope dalam Suparno, 1996). Guru juga harus memberikan kesempatan dan pengalaman 

yang paling mendukung proses belajar peserta didik (Tobin et al. dalam Suparno, 1996). 

Secara umum, tujuan pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah adalah memberikan tekanan pada penataan penalaran dan pembentukan 

sikap peserta didik.Sementara tujuan khusus pembelajaran matematika di tingkat 

SMA/SMK adalah agar peserta didik memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal 

untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, memiliki keterampilan matematika yang dapat 

digunakan di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, memiliki pandangan 

yang lebih luas serta memiliki sikap menghargai kegunaan matematika, sikap kritis, 

logis, objektif, terbuka, kreatif, serta inovatif (Suherman, dkk., 2003). 

2. Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Purwadarminta, 1982) kata kompetensi 

mempunyai makna kewenangan/kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan 

sesuatu hal. Sementara Zaini (2006) mengemukakan bahwa kompetensi merupakan 

gambaran suatu kemampuan tertentu yang dimiliki seseorang setelah mengalami proses 

pembelajaran. Secara spesifik, Usman mengartikan kompetensi sebagai kemampuan dan 

kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. 
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Majid (2005) mengungkapkan bahwa yang dimaksud kompetensi guru adalah 

kemampuan atau kualitas guru dalam mengajar, sehingga terwujud dalam bentuk 

penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai 

guru.Kemampuan atau kualitas tersebut mempunyai konsekuensi bahwa, seorang yang 

menjadi guru dituntut benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang 

sesuai dengan profesinya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-

baiknya. Pada hakikatnya, orientasi kompetensi guru tidak hanya diarahkan pada 

kemampuan intelek dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran saja, akan tetapi 

punya jangkauan yang lebih luas lagi, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat yang nantinya diharapkan mampu mencetak kader-kader pembangunan di 

masa mendatang.  

Untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik, 

sangat diperlukan kemampuan guru dalam melaksanakan interaksi atau mengelola 

pembelajaran. Kemampuanmelaksanakan pembelajaran harus dimiliki oleh para guru 

sebagai suatu karakteristik yang menonjol dan mengindikasikan cara-cara berperilaku 

atau berpikir dalam segala situasi yang berlangsung terus dalam periode waktu yang 

lama sehingga proses pembelajaran lebih efektif. Tanpa kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, guru akan sulit mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, 

sehingga akan sulit mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. 

Menurut Crow and Crow (dalam Winarto, 2013), kemampuan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran meliputi: (1) penguasaan subject-matter yang akan 

diajarkan; (2) keadaan fisik dan kesehatan (3) sifat-sifat pribadi dan kontrol emosi; (4) 

memahami sifat–hakikat dan perkembangan manusia; (5) pengetahuan dan kemampuan 

untuk menerapkan prinsip-prinsip belajar; (6) kepekaan dan aspirasi terhadap perbedaan 

kebudayaan, agama, dan etnis; dan (7) minat terhadap perbaikan profesional dan 

pengayaan kultural yang terus menerus dilakukan. 

Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran seyogianya juga harus 

dimiliki mahasiswa sebagai calon guru.Apalagi dalam melaksanakan PPL II, mahasiswa 

terlibat langsung melaksanakan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, indikator 

kemampuan mahasiswa melaksanakan pembelajaran matematika dalam penelitian ini 

mengacu kepada kemampuan guru melaksanakan pembelajaran yang dikemukakan oleh 

Depdiknas (2004), yaitu kemampuan: (1) membuka pelajaran; (2) menyajikan materi; 

(3) menggunakan pendekatan/model/strategi/metode pembelajaran; (4) menggunakan 

media pembelajaran; (5) menggunakan bahasa yang komunikatif; (6) memotivasi 

peserta didik; (7) mengorganisasi kegiatan; (8) berinteraksi dengan peserta didik secara 

komunikatif; (9) menyimpulkan pelajaran; (10) memberikan umpan balik; (11) 

melaksanakan penilaian; dan (12) menggunakan waktu.  

Metode  

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan observasi, 

wawancara, atau angket mengenai keadaan sekarang mengenai subjek yang sedang 

diteliti (Ruseffendi 2005).Penelitian dilakukan pada semester ganjil 2014/2015 

bertepatan dengan pelaksanaan PPL II di sekolah. Subjek dalam penelitian ini adalah 27 

orang mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika yang melaksanakan PPL II di 

tujuh SMA dan tiga SMK di Kota Pekanbaru. Penentuan mahasiswa dan sekolah yang 
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menjadi subjek penelitian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh UPT PPL FKIP 

Universitas Riau. Kesepuluh sekolah yang menjadi tempat melakukan observasi adalah 

SMAN 1, SMAN 2, SMAN 8, SMAN 9, SMAN 12, SMAN 14, SMA PGRI, SMK 

Labor, SMK Pertanian, dan SMK Taruna Satria. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakanlembar observasi untuk 

mencatat kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran matematika dan 

pedoman wawancara untuk mahasiswa, guru pamong, dan peserta didik. Lembar 

observasi yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan lembar observasi yang 

digunakan guru yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Lembar 

observasi memuat 31 butir kegiatan yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, dimulai dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup.Ke-31 butir 

kegiatan merupakan penjabaran dari 12 aspek yang harus dimiliki oleh seorang guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengobservasi langsung kegiatan 

mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran matematika.Observasi dilakukan oleh 

peneliti dan 18 guru pamong dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

disediakan.Peneliti dan guru pamong mengobservasi 1-3 mahasiswa di setiap 

sekolah.Selain observasi, peneliti juga mewawancarai mahasiswa, guru pamong, dan 

beberapa orang peserta didik yang mengikuti pembelajaran matematika yang telah 

dilaksanakan mahasiswa. 

Data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. 

Data kuantitatif diperoleh melalui analisis lembar observasi kemampuan mahasiswa 

dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Data kualitatif diperoleh dari hasil 

wawancara dengan mahasiswa dan peserta didik. Data kualitatif dianalisis secara 

deskriptif untuk mendukung kelengkapan data kuantitatif.. 

Hasil dan Pembahasan 

 

Dari lembar observasi, diperoleh skor kemampuan untuk masing-masing kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan mahasiswa.Skor tersebut kemudian dikelompokkan untuk 

masing-masing aspek dan kemudian ditentukan rata-ratanya.Rata-rata skor kemampuan 

mahasiswa FKIP Universitas Riau dalam melaksanakan pembelajaran matematika di 

SMA/SMK Kota Pekanbaru sudah cukup baik.Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kemampuan Mahasiswa FKIP Universitas Riau dalam Melaksanakan Pembelajaran 

Matematika di SMA/SMK Kota Pekanbaru pada PPL II 

Aspek Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran Matematika Rata-rata Skor 

Kemampuan membuka pelajaran 4,02 

Kemampuan menyajikan materi 4,11 

Kemampuan menggunakan pendekatan/model/strategi/metode 

pembelajaran 
3,85 

Kemampuan menggunakan media pembelajaran 4,09 

Kemampuan menggunakan bahasa yang komunikatif 4,13 

Kemampuan memotivasi peserta didik 3,89 

Kemampuan mengorganisasi kegiatan 4,11 

Kemampuan berinteraksi dengan peserta didik secara komunikatif 3,91 

Kemampuan menyimpulkan pelajaran 4,00 

Kemampuan memberikan umpan balik 3,93 

Kemampuan melaksanakan penilaian 4,02 

Kemampuan menggunakan waktu 3,93 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika FKIP Universitas Riau sudah mampu dalam melaksanakan pembelajaran 

matematika. Hal ini terlihat dari rata-rata skor untuk ke-12 aspek kemampuan yang 

diamati berada pada interval 3,85–4,13 (skala 1-5). Rata-rata skor terendah adalah 

kemampuan mahasiswa menggunakan pendekatan/model/strategi/metode 

pembelajaran.Rendahnya kemampuan mahasiswa dikarenakan mahasiswa belum bisa 

melaksanakan pendekatan saintifik yang menjadi keharusan dalam implementasi 

kurikulum 2013. Semua mahasiswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

melaksanakan pembelajaran di kelas X dan kelas XI yang harus mengimplementasikan 

kurikulum 2013 pada semester ganjil 2014/2015. Skor terendah adalah untuk 

kemampuan mahasiswa memancing peserta didik bertanya „apa‟, „mengapa‟, dan 

„bagaimana‟, yaitu 3,56. Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa, rendahnya 

kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pendekatan saintifik karena mereka belum 

menguasai bagaimana implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran.Sewaktu 

mahasiswa mengambil mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, pendekatan 

saintifik belum menjadi suatu keharusan dalam pembelajaran.Walaupun mahasiswa 

sudah dibekali dengan simulasi pendekatan saintifik sewaktu mengikuti kuliah PPL I, 

namun karena waktu tampilnya yang terbatas, sehingga mahasiswa masih belum bisa 

menguasai pendekatan saintifik dengan baik.Ditambah lagi sebagian guru pamong 

(yang sudah sangat senior) tidak membimbing mahasiswa dalam menerapkan 

pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. 

Selain kemampuan menggunakan pendekatan/model/strategi/metode 

pembelajaran, kemampuan mahasiswa yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan 

berinteraksi dengan peserta didik secara komunikatif, khususnya kemampuan 

menguasai kelas (3,52). Kesulitan mahasiswa menguasai kelas berkaitan dengan 

pengkondisian peserta didik yang cukup banyak dalam satu kelas (35-45 

siswa).Kemampuan menguasai kelas telah dilatihkan kepada mahasiswa melalui 

kegiatan peer teaching pada perkuliahan PPL I. Namun, mahasiswa merasa bahwa 

kebutuhannya dalam mengelola kelas di sekolah (real teaching) kurang sesuai dengan 

latihan ketika di perkuliahan (peer teaching). Pada saat peer teaching yang menjadi 
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peserta didik adalah temannya sendiri yang bisa dikondisikan oleh mahasiswa yang 

bersangkutan, sedangkan pada saat real teaching, yang dihadapi adalah peserta didik 

sebenarnya dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimanapun juga 

kemampuan menguasai kelas pada saat perkuliahan dan di sekolah tidak akan bisa 

sama. Nurhalisah (2010) mengungkapkan bahwa kemampuan menguasai kelas 

berkaitan dengan tempat belajar dan peserta didik secara personal dan kelompok. 

Mahasiswa sebagai guru  diharuskan dapat mengenal karakter peserta didik agar dapat 

mengelola kelas dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan guru pamong, kurangnya 

kemampuan guru dalam menguasai kelas adalah karena selisih umur yang tidak terlalu 

jauh antara mahasiswa dengan peserta didik, kecilnya volume suara mahasiswa 

sehingga informasi yang disampaikan kurang terdengar oleh seluruh peserta didik, 

mahasiswa kurang tegas.Namun demikian, interaksi antara mahasiswa dan peserta didik 

di luar kelas cukup baik karena mahasiswa berkenan meluangkan waktunya untuk 

berdiskusi dengan peserta didik tentang pelajaran yang belum dipahaminya. 

Dari 12 aspek yang dinilai, kemampuan mahasiswa FKIP Universitas Riau 

dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang cukup baik adalah kemampuan 

menggunakan bahasa yang komunikatif dengan peserta didik.Kemampuan bahasa tulis 

lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan bahasa lisan.Menurut peserta didik, 

volume suara mahasiswa terlalu kecil sehingga peserta didik yang duduk di bagian 

belakang kelas sering tidak mendengar informasi yang diberikan guru.Namun, 

mahasiswa masih mau mengulang kembali informasi yang telah disampaikannya jika 

ada peserta didik yang bertanya.Kemampuan mahasiswa yang sudah baik lainnya 

adalah kemampuan menyajikan materi dan kemampuan mengorganisasi kegiatan 

pembelajaran.Mahasiswa sudah mampu menyesuaikan materi dengan tujuan 

pembelajaran, menguasai materi pelajaran, serta melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan perencanaan. 

Berdasarkan lembar observasi dan wawancara dengan guru pamong, hampir 

semua guru pamong memberikan respon positif terhadap kemampuan mahasiswa FKIP 

Universitas Riau dalam melaksanakan pembelajaran matematika.Menurut guru pamong, 

mahasiswa sebagai calon guru sudah mampu merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran dengan baik.Namun, tidak ada pembelajaran yang sempurna sehingga 

masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dan dilatih lagi.Hal ini senada dengan Yuliati 

(2012) yang menyebutkan bahwa kemampuan melaksanakan pembelajaran dapat 

ditingkatkan melalui pelatihan skill.Hal ini juga menjadi saran dari beberapa orang guru 

pamong yang menyatakan bahwa mahasiswa yang harus lebih lama melaksanakan PPL 

II di sekolah karena melaksanakan pembelajaran adalah suatu keterampilan yang 

memang harus sering dilatih dan dilaksanakan. 

Selain kompetensi pedagogik dan profesional, dua kompetensi lainnya yang 

harus ditanamkan kepada mahasiswa calon guru yaitu kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial.Kompetensi kepribadian ditunjukkan oleh kepribadian seorang guru 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan yang baik bagi 

peserta didik dan berakhlak mulia. Pada penelitian ini, kompetensi kepribadian 

mahasiswa ditinjau dari kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya selama  PPL II. Guru pamong memberikan respon yang baik terhadap 

kedisplinan mahasiswa. Menurut guru pamong, mahasiswa telah melaksanakan tugas 
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dan tanggung jawabnya dengan baik, salah satunya yaitu mahasiswa tepat waktu hadir 

di sekolah.Mahasiswa juga santun dalam berinteraksi dengan peserta didik, guru, kepala 

sekolah, staf dan karyawan di sekolah. 

Hasil wawancara dengan peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik 

menyukai pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh mahasiswa.Menurut 

peserta didik, pembelajaran matematika yang dilaksanakan mahasiswa cukup 

menyenangkan dan memberikan pengalaman baru bagi mereka dalam mengikuti 

pembelajaran matematika. Namun ada yang menjadi kendala bagi peserta didik, yaitu 

karena mahasiswa senantiasa menggunakan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk 

membelajarkan peserta didik, maka peserta didik terpaksa harus menyisihkan uang 

jajannya untuk biaya fotokopi LKPD. 

Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Mahasiswa FKIP Universitas Riau sudah memiliki kemampuan yang baik dalam 

melaksanakan pembelajaran matematika.  

2. Secara keseluruhan, kebutuhan mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika 

dalam melaksanakan PPL II sesuai dengan matakuliah-matakuliah yang mereka 

peroleh selama perkuliahan. Namun, kebutuhan mahasiswa dalam menggunakan 

pendekatan/model/strategi/metode pembelajaran serta penguasaan kelas perlu 

ditingkatkan melalui pembelajaran aktif di perkuliahan.  

3. Guru pamong memberikan respon positif terhadap kemampuan mahasiswa dalam 

melaksanakan pembelajaran matematika. Hal ini berarti, menurut guru pamong, 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Riau sebagai 

calon guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik.  
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Abstrak 
Persoalan sering diutarakan mengenai bagaimana pembelajaran ditingkatkan.  

Kurikulum intergrasi mula diperkenalkan untuk mengatasi kegagalan pelajar 

melihat kaitan antara satu mata pelajaran dengan lain yang diikuti dalam 

setiap tempoh waktu kelas di sekolah.  Akibat daripada itu telah menyebabkan 

mereka tidak mempunyai  kefahaman bermakna dan motivasi untuk belajar.  

Kertas kerja ini mencadangkan penggunaan kaedah menggabung subjek dan 

faedah yang akan diperolehi.  Tuntutan baru yang harus dimainkan oleh 

institusi diperguruan digariskan untuk merealisasikan perlaksanaan kurikulum 

negara.  Dalam seminar ini, peluang akan diambil untuk berkongsi sedikit 

pengalaman pembangunan unit kurikulum integrasi.   

 

 

Kualiti Pendidikan 

Kita sering memikirkan bagaimana untuk meningkat kualiti pendidikan, khususnya 

apabila kerap disekolah ditimbulkan mengenai kegagalan memenuhi harapan yang 

tinggi diletakkan terhadap pendidikan untuk menghasil produk, tingkah laku dan 

perubahan yang dirancangkan.Para pendidik juga berhadapan dengan perkara 

berhubung dengan bagaimana untuk membantu pembelajaran ditingkatkan. 

Hasil daripada produk sekolah dan pasca sekolah menunjuk pelajar yang 

memasuki universiti tidak mempunyai persediaan yang mencukupi untuk meneruskan 

pengajian.  Mereka masuk ke pusat pengajian tinggi dengan pengetahuan yang 

‘fragmented’, tiada ‘connections’ di antara pengetahuan disiplin ilmu yang dipunyai.  

Mereka juga tidak nampak hubungan pembelajaran dalam bilik darjah atau kuliah 

dengan dunia luar.  Ini berlaku oleh sebab dalam sekolah mereka terpaksa tempuh 

beberapa kurikulum yang ‘fragmented’ yang telah dibahagikan kepada beberapa 

disiplin, mata pelajaran atau kursus daam julat masa empat puluh minit atau satu jam 

bagi setiap pelajaran.  Pelajar tidak Nampak kesepaduan antara satu pelajaran dengan 

yang lain, setiap guru mungkin tidak sempat menunjukan kaitan atau hubungan antara 

disiplin ilmu yang dipelajari dengan kehidupan di luar bilik darjah atau dunia luar.  Oleh 

sebab itu pelajar berhenti pengajian awal.Mereka tidak nampak kerelevanan 

pengetahuan yang diperolehi disekolah dengan pengalaman atau realiti di luar 

sekolah.Pelajar terpinggir diperingkat sekolah tidak tertarik dengan 

persekolahan.Puncanya adalah kurangnya kerelevanan pembelajaran yang diperolehi 
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dengan kehidupan seharian mereka.  Pelajar di pinggiran di Malaysia seperti anak orang 

pedalaman termasuk orang Asli atau pribumi di Sabah dan Sarawak juga menghadapi 

kesukaran melihat hubungan antara apa yang dipelajari dengan pengalaman yang 

mereka perolehi.  Maka timbulnya cadangan untuk melihat semula kesesuaian satu 

kurikulum yang serupa untuk semua rakyat Malaysia.  Pelajar sekolah biasa mengikuti 

beberapa matapelajaran dalam seminggu malahan dalam sehari mereka terpaksa 

mengikut lima hingga lapan matapelajaran, isi kandungan ilmu yang telah dikotak-

kotakkan. 

Oleh sebab kurang usaha untuk mengait apa yang dipelajari dengan apa yang 

ada dalam minda pelajar atau apa yang baru dipelajari, terdapat lompang-lompang ilmu 

yang dipelajari serta kurang kaitan kegunaan ilmu yang disampaikan oleh seorang guru 

dengan yang lain.  Malahan ada guru-guru tidak ambil tahu dan tidak mengetahui apa 

yang dipelajari oleh pelajar sebelum itu atau disampaikan oleh guru lain.  Realitinya, 

pelajar melihat bahawa dalam realiti kehidupan bukan begitu. 

Akibat daripada tidak wujudkan ‘connection’ antara mata pelajaran menyukar 

pelajar untuk melihat keberkaitan antara pengetahuan yang diterima dari setiap 

pelajaran.Ini menyukar pembelajaran serta ilmu yang dipelajari tidak kekal 

lama.Seperkara lagi, masih wujud kaedah pengajaran secara tradisi, yang juga 

menyebabkan pembelajaran yang tidak mendalam dan bermakna.Dari segi pengajaran 

berasingan terdapat ulangan bahan yang berulang kali diajar dari perspektif yang 

berbeza.Sebaliknya kajian menunjukan pelajar tidak mudah mengaitkan isi 

pembelajaran secara tersendiri antara mata pelajaran atau disiplin.  Guru tidak cukup 

masa untuk mengajar semua ilmu dari sesuatu mata pelajaran, pemilihan harus dibuat, 

penggabungan antara subjek mungkin dapat mengasing tindakan ilmu antara disiplin 

supaya masa jimat dan tidak mengelirukan pelajar serta peluang diberi untuk pelajar 

melihat ‘connection’ antara pengetahuan ilmu disiplin.Pendidik harus mengetahui 

bahawa pembelajaran berlaku apabila terdapat hubungan (kaitan) antara pengetahuan 

yang sedia ada dengan pengetahuan baru.  Kegagalan pembelajaran berlaku apabila 

tidak dihubungkan dengan pengalaman harian pelajar.  Pendekatan mengintegrasi 

menjadikan bahawa pembelajaran bermakna akan berlaku disamping memotivasi 

pelajar serta meningkatkan sikap positif dan kehadiran pelajar ke sekolah. 

 

KURIKULUM INTEGRASI 

 

Beberapa negara telah melaksana kurikulum integrasi berasaskan masalah pembelajaran 

untuk tujuan meningkatkan prestasi pembelajaran. Tanda aras projek 2061 

mengutarakan penggabungan pengetahuan antara disiplin dirancang mengikut tema 

yang merentasi beberapa disiplin sains,bersatu dengan badan lain Negara berkenaan 

menggalak pembelajaran integrasi. 

Sokongan juga diberi oleh sebab masalah di dunia sebenar memerlu pendekatan 

pelbagai disiplin bukan seperti dalam pendidikan sebenar mengikut disiplin.Oleh itu 

kurikulum berasaskan displin harus diganti dengan kurikulum integrasi. 

Beberapa kurikulum integrasi telah  dibangunkan atas tujuan mahu membantu 

pelajar buat kaitan antara disiplin serta memberi pendedahan melibat dalam situasi 

masalah autentik. 
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Pengenalan kurikulum integrasi juga ingin memikat motivasi pelajar apabila 

pelajar dapat peluang melibatkan diri menggunakan apa yang dipelajari untuk 

menyelesaikan masalah sebenar dan pelajar Nampak kerelavanan apa yang dipelajari di 

dalam bilik darjah dan sekolah; (Kain, 1993). Pendekatan dapat meningkat pelajar ke 

sekolah. 

Hasil penyelidikan telah menunjukkan faedah mengguna kurikulum integrasi. 

Penyelidik mendapat sifat ingin tahu intelektual, sikap terhadap sekolah bertambah 

positif, kemahiran penyelesaian dan pencapaian meningkat.( Austin, 

Hirstein&Walen,1997) 

Sekolah yang menggunakan kurikulum integrasi menunjuk kedatangan pelajar 

tinggi.Pelajar yang didedah dengan STEM, program integrasi sains, teknologi dan 

kejuruteraandan matematik, menyatakan program itu menyeronokkan apabila mereka 

dapat menyiap projek mereka. (Lilia,Kamisah& Subahan, 2014 (tidak terbit) 

 

PERANCANGAN KURIKULUM INTEGRASI 

 

Pertama sekolah harus mengenalpasti gabungan subjek yang dipelajari, pemulihan tema, 

tajuk atau masalah merupakan langkah seterusnya yang dapat diikat dan melintasi hasil 

pembelajran subjek-subjek berkenaan mengikut standard yang telah 

ditentukan.Sepakatan penting supaya kaitan diantara isi kandungan yang dipersetujui 

mengikut model integrasi yang dipilih. 

 

ORGANISASI PELAKSANAAN 

 

Organisasi seterusnya melibat kurikulum orientasi padogogi, kesedian pelajar dan guna 

serta kemudahan untuk kegiatan pembelajran berpandu aktiviti pemusatan pelajar serta 

prinsip konstrukvis. 

 

PERSEDIAAN GURU 

 

Perbincangan diatas telah menegaskan bahawa amalan mengabung dua atau lebih 

matapelajaran berasingan telah menunjukkan bahawa terdapat peningkatan prestasi 

pembelajaran pelajaran yang mengikutinya. Sokongan dari hasil penyelidikan jelas 

seperti dinyatakan oleh Vars(1991,2001) bahawa lebih daripada 90 kajian yang 

membanding kurikulum integrasi dengan kurikulum tradisi telah merumus bahawa 

pelajar belajar lebih melalaui pendekatan integrasi. Proses perlaksanaan kurikulum tidak 

dapat lari daripada kepentingan peranan guru (bobbit,1915 dan Webster Ryan, 2014) 

yang ingin melaksanakan kurikulum integrasi harus mempunyai guru0guru yang dapat 

menghayati dan mempunyai kepercayaan terhadap kurikulum tersebut. Disini, 

wujudnya masalah sebab guru yang serba boleh untuk mengajar pelbagai subjek tidak 

pernah dilatih dan kebanyakkan yang ada haya dilatih untuk pengkhususan dalam satu 

atau dua disiplin ilmu.Oleh itu guru perlu pindah system kepercayaan dan system 

didaktik ke asasnya mendokong konstrukvis.Pelajar tidak lagi dilatih ikut langkah demi 

langkah dan menghafal atau mengesah prinsip atau peraturan tetapi perlu bekerjasama 
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menemui pengetahuan, mengguna pengetahuan mereka untuk menyelesai masalah yang 

jitu. 

Satu lagi, guru perlu ikut kursus pembangunan professional untuk perkembangan 

pengetahuan ilmu dalam matapelajaran lain dengan paedogogi berasa konstrukvisisme. 

Mereka perlu menjadi ahli pembelajar, bekerjasama dengan rakan sebaya untuk 

berkongsi pendidikan dan percaya satu masalah menunjukkan terdapat pelbagai 

jawapan bersama plejar dalam menyelesaikan masalah, descade(2014) mengariskan dua 

lagi keperluan guru yakni guru perlu menguruskan pengajaran berorentasi ‘experiental’ 

termasuk dalam penyimpanan alat-alatan serta dalam penggunaan strategi penaksiran 

autentik (authentic) serta penggunaan portfolios, penaksiran persembahan, untuk 

merakan kemajuan pelajar (seperti system berasaskan sekolah). Oleh yang demikian, 

langkah seterusnya adalah merancang semula bagaimana guru disediakan.Semua pihak 

harus dimaklumkan termasuk ibubapamengenai paradigm baru pendidikan yang sedang 

digunakan.Walaupun begitu keyakinan dan kepercayaan amat penting untuk 

merealisasikan hasrat kurikulum integrasi.Jika tidak, guru hanya memberi penekanan 

secara permukaan apabila mengajar untuk merujuk hubungan antara disiplin atau bidang 

ilmu.Cabaran tetap ada, tetapi peluang untuk meningkat pencapaian pembelajran pelajar 

tetap berharga.Perlu juga diambilkira hujah yang tidak menyokong kurikulum integrasi 

sebab mereka masih berpegang pentingnya kekuatan dalam pengetahuan bidang 

pengkhususan dispilin ilmu.Brophy dan alleman (1991) juga menegur unit integrasi 

yang mereka mengkaji terdapat aktiviti yang direkabentuk lemah dan tidak kuat ikatan 

antara aktiviti (Glatthorn, A.A & jailall, J.M (2009). 

 

Kurikulum integrasi- satu penyelesaian 

 

Pelajar kini kurang bersemangat kesekolah dan motivasi belajar apabila terpaksa 

melalui satu matapelajaran ke lain tanpa melihat hubungan antara isi kandungan 

disiplin-displin tersebut. Ilmu yang diterima tidak berkait dan tidak mencerminkan 

situasi hidup sebenar. Kerelevanan tidak jelas kepada mereka apa saja yang dipelajari 

dalam sekolah dengan pengalaman kehidupan harian. Longgokan ilmu yang diterima 

membebankan dan bahan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nampak 

hilang.Umum wujud kepercayaan bahawa ‘semua benda berkait’ dan limu itu 

bersepadu.Oleh  sebab itu dicadangkan matapelajaran harus digabungkan dan 

menghilangkan pendekatan memecah ilmu mengikut matapelajaran supaya 

pembelajaran bermakna boleh terjadi seta faktor ulangan diantara mata pelajran dapata 

dikurangkan . Pendekatan integrasi dalam pengajaran menyokong bahawa apabila tema 

dan projek disalirkan pelajar dapat membuat hubungan yang bermakna dan pertalian 

yang relevan diantaranya disiplin.Pembelajaran disekolah yang mewakili realiti 

kehidupan dapat berlaku dan mempunyai erti kepada pelajar.Berasaskan andaian ini 

merupa dasar usaha-usaha mengintegrasi kurikulum.Kuruikulum integrasi nampaknya 

satu alat untuk memberi pertanggung-jawaban kepada pelajar, ibubapa dan 

guru.Sebagai mengulangi dua hujah untuk menyokong kurikulum integrasi adalah 

seperti berikut.Pertama beban maklumat yang perlu dihabiskan dalam struktur tradisi 

dalam tempoh tiga puluh minit atau empat puluh minit dalam satu waktu berat. Kedua, 

kebanyakkan dari masa mengajar sesuatu subjek tidak menyentuh kaitannya dengan 
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subjek lain. Penyokongan kurikulum aiatara dispilin percaya bahawa pelajar akan 

belajar dengan lebih baik apabila mendapati terdapat hubungan idea dengan idea lain, 

mendukung kepercayaan ‘semua benda ada kait-mengait’ antara satu dengan yang lain. 

 

Maksud kurikulum integrasi 

 

Kurikulum integrasi mendukung pendekatan memusat pelajar, mengikut Pring(1973 p 

135) integrasi bermaksud membuat ‘connections’ idea secara bersepadu diantara 

berbagai pengetahuan dan disiplin berkenaan. Terdapat dua makna yang timbul, 

pertama antara dispilin, setiap dispilin masih kekal identiti masing-masing walaupun 

dispilin itu digabung.Kedua, tidak berkisar mengikut matapelajaran tetapi melalui 

gabungan dalam tema, topik atau masalah supaya berbagai perspektif dapat dirujuk, dan 

bukan ada satu sahaja jawapan. Pelbagai model telah dikemukakan untuk integrasi , 

masih belum ada satu yang mantap untukmerekabentuk kurikulum. Berberapa buah 

Negara telah membangun kurikulum integrasi,.Pengabungan ‘interdisciplinary’ menjadi 

satu ikutan, seperti STEM, STEAM mewakili sains, teknologi, matematik dan sastera 

yang digabungkan dan sebagainya. Model ini megumpul satu set matapelajaran 

mengikut blok masa dengan membahagi pelajar kepada satu kumpulan guru, dan 

mengharap guru menyampai antara-dispilin atau kurikulum integrasi mengikut cara 

mereka tersendiri. Lihat rajah 1 mereka boleh membahagi kumpulan besar ke kumpulan 

kecil secara tradisi seperti biasa, atau kemudian mengajar kelas besar atau membawa 

semua pelajar ke kerja lapangan. 

 

Subjek teras 

 

Bahasa 

Matematik 

Sains 

Pengajian sosial 

 

Bahasa kedua 

 

 

Pilihan 

Seni 

Pendidikan teknologi 

Ekonomi rumah tangga 

Muzik 

 

 

Pendidikan Jasmani 

 

Sains 

 

Bahasa 

 

Pengajian sosial 

 

Matematik 

 

Bahasa kedua 

 

Pendidikan Jasmani 

 

Seni 

 

Ekonomi rumah tangga 

 

Pendidikan teknologi 

 

Muzik 
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Rajah 1: Interdisciplinary model (Pengisian dari pelbagai matapelajaran atau disiplin) 

Rajah berikut mempamer bentuk rekabentuk kurikulum integrasi yang lain. 

Model berbasis masalah 

Model satu lagi dirujuk sebagai berbasis masalah. Satu masalah akan difikir 

bersama yang menjadi pusat  Rujukan Pembangunan Kurikulum semua berkaitan 

disiplin menyelesaikan dalam aktiviti contoh bagaimana pembuangan sisa-sisa boleh 

dijadikan satu asset. Kumpulan bahagian sastera akan melihat isu bagaimana bahan sisa 

dikutip dan dikumpul atau buang , disiplin sains melihat bagaimana mengurus sisa dan 

kumpulan teknologi melihat bagaimana teknologi dapat mengasing bahan mentah ikut 

kategori sebelum trasnformasi kepada bahan berguna. Disiplin matematik pula melihat 

dari segi ukuran sisa-sisa, kawasan luas dan kos  (Lihat rajah 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model tema 

Dalam model ini guru daripada tiga atau empat disiplin mengabung idea untuk 

melahirkan berdasarkan  tema merentas disipilin yang dapat menggunakan konsep dan 

kemahiran dalam aktiviti atau melalui strategi penyelesaian masalah, dengan bekerja 

secara kumpulan kecil menghasilkan standard nasional mata pelajaran masing-masing.  

Pembuangan 

Sisa 

Matematik 

Sains 

Ekonomi 

Kesihatan 

Pengajian 

Sosial 

Bahasa 

Rajah 2 Rekabentuk antara disiplin (fokus masalah) 
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Ibnu hajar (2013) mengemukakan  karakteristik (ciri-ciri) kurikulum tematik yang harus 

dimunculkan melalui pembelajaran ini seperti berikut: 

A. Berpusat pada perserta didik 

B. Memberikan pengalaman langsung 

C. Tidak terjadi pemisah materi pelajaran secara jelas 

D. Menyajikan konsep dari berbagai materi pelajaran 

E. Bersifat fleksibel 

F. Hasil pembelajran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik 

G. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan 

H. Mengembangkan komunikasi peserta didik 

I. Mengembangkan kemampuan metakognisi peserta didik 

J. Lebih menekan proses daripada hasil 

Berikut ada tiga contoh antaranya: 

Tema perpaduan 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                               1158 
 

 
 

 

 

 

 

Tema komuniti 

 

 

 

 

 

 

 

1 komuniti 

Satu 

Masyarakat 

Malaysia 

ekonomi 

Budaya etnik/kaum 

persekolahan 

Bahasa kebangsaan 

Keagamaan/kepercayaan 

Pemupukan 

perpaduan 

saintifik 
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PERKEMBANGAN PENYELIDIKAN 

 

Dalam seminar, peluang diambil untuk berkongsi sdikit pengalaman pembangunan unit 

kurikulum integrasi. Batasan guru untuk melaksana dan mereka bentuk kurikulum 

memang wujud di Malaysia walaupun beberapa usaha diberi kepada guru-guru dalam 

beberapa bengkel seperti oleh Petro-sama, (2006), UKM-STEM (2002), WWIF-

cawangan Malaysia (2010) dan lain-lain. Penglibatan penulis berasaskan tema padi, 

kelapa sawit, kelapa, jerebu dan banjir sedang giat dilakukan. 

Penyelidik percaya kurikulum integrasi boleh mengatasi kelemahan pengetahuan 

asas, kurang minat terhadap sains dan masalah masalah ponteng .Masalah berikut telah 

dilakukan. 

Tema buah atau makanan tempatan telah dipilih sesudah meneliti objektif 

kurikulum subjek yang sedang diajar di sekolah.Sokongan juga diperolehi untuk tema 

fenomena banjir dan jerebu oleh sebab isu cuaca telah menjadi begitu penting untuk 

semua Negara.Sokongan terhadap tema juga oleh sebab mudah dikembangkan disiplin 

ilmu sains, matematik dan teknologi. Malaysia percaya, seperti Negara maju lain, untuk 

perkembangan ekonomi global pendidikan sains amat penting. 
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Langkah kedua pula telah didapati sokongan dan pendapat guru dan pakar 

kurikulum.Mereka telah member pandangan serta kurikulum integrasi yang 

mengorientasi tema tersebut.Ini turut dengan rujukan pakar ilmu.Langkah ketiga, 

beberapa bengkel telah dilakukan untuk melihat kandungan dan skop isi kandungan 

yang seimbang dengan perkembangan kanak-kanak di sekolah. 

Setelah dibahas, satu kerangka topik dan tajuk sedang diteruskan.Bengkel 

seterusnya adalah pengumpulan kumpulan penulis dan bentuk modul 

dipilih.Sumbangan telah diadakan bermula dengan guru yang sedang mengikuti 

program kesarjanaan.Beberapat ‘cokort’ pelajar telah terlibat dan masih diteruskan. 

Usaha diperkukuh dengan pendekatan membaiki kandungan dan aktiviti proses integrasi 

mengikut pendekatan penyelidikan tindakan. Seterusnya dalam siri seminar akan 

datang, dapat dikemukakan hasil berbentuk modul . (lihat lampiran). 

Satu rekabentuk yang diamalkan di Malaysia pula adalah integrasi kurikulum 

berdasarkan konsep bersepadu.Beberapa disiplin tidak dijadikan sebagai satu mata 

pelajaran tetapi disampaikan melalui konsep merentasi kurikulum.  Ilmu pengetahuan 

mengenai Pendidikan Nilai Murni, Pendidikan Alam Sekitar, Bahasa dan Pendidikan 

Kesihatan/Jantina di semua matapelajaran harus membuat ‘connections’ atau menyerap 

ilmu-ilmu tersebut.  Untuk kejayaan satu kurikulum integrasi, satu perancangan yang 

rapi perlu diadakan. 

 

Penyelidikan Penulis 

Penulis sedang membangun satu unit integrasi kurikulum mengikut rekabentuk 

‘interdisplinary’.  Berikut adalah rangkaian usaha itu (yang akan dipersembahkan nanti). 

 

Penutup 

 

Kurikulum integrasi mempunyai ‘future’ yang baik.Mungkin usaha ini merupakan 

tatacara meningkatkan kualiti pendidikan hari ini untuk hari esok dan merangsang 

pembelajaran pelajar dalam abad dua puluh satu. 
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ANALISIS KEMAMPUAN MEMPRESENTASIKAN KARYA ILMIAH 

SECARA ORAL MAHASISWA PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS 

FKIP UNIVERSITAS RIAU 

(AN ANALYSIS OF STUDENTS’ ABILITY IN ORAL PRESENTATION OF SCIENTIFIC 
ARTICLE IN SEMINAR ON ELT AT ENGLISH STUDY PROGRAM OF FKIP OF 

UNIVERSITY OF RIAU) 
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English Study Program of FKIP University of Riau 
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Abstrac 

The objective of this study is to create a learning model of presenting scientific article 
in Seminar on ELT as a subject. The population of the study are 29 students who took 
Seminar on ELT at 2014/2015 academic year. The technique of collecting data is to 
record the students’ oral presentation of scientific article in Seminar on ELT which  
cover pronunciation, grammar, vocabulary, fluency, and comprehension. The 
collected data were analyzed by giving scores based on each component criteria. The 
research findings are as follows: pronunciation (41%) in category of 3 (foreign 
accent required), grammar (58.62%) in category of 4 (occasional errors), vocabulary 
(44.82%) in category of 4 (professional vocabulary), fluency (51.71%) in category of 
5 (effortless and smooth speech), and comprehension (41.37%) in category of 4 
(quite well normal educated speech). In conclusion, the majority of the students’ 
ability in oral presentation of scientific article are in the category of 4 among five 
components of oral presentation. The implication of the findings are those of the 
presentation components should be well taught in Speaking and Seminar on ELT 
classes. 

Keywords: Oral Presentation of Scientific Article, Speaking and Seminar on ELT 

 
 

PENDAHULUAN 

Menulis dan mempresentasikan karya ilmiah merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

oleh para mahasiswa (S1, S2, S3), dosen, peneliti atau ilmuwan lainnya untuk 

mengkomunikasikan hasil pemikirannya atau hasil penelitiannya kepada orang lain 

menurut kaidah dan etika keilmuan. Oleh karena itu, kemampuan mempresentasikan 

karya ilmiah secara oral sangat diperlukanoleh mahasiswa bahasa Inggris FKIP 

Universitas Riau. 

Mengkomunikasikan karya ilmiah merupakan proses dua arah. Komunikasi 

yang baik akan membuat orang yang diajak berkomunikasi dapat memahami apa yang 

dimaksudkan oleh komunikator.Hal tersebut merupakan kegiatan pokok pada mata 

kuliah Seminar on English Language Teaching (ELT). Oleh sebab itu, sebelum seorang 
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mahasiswa mulai mempresentasikan karya ilmiah secara oral, ia harus memahami 

dahulu apa yang akan disampaikannya. Pemahaman ini sangat diperlukan oleh 

mahasiswa yang akan mempresentasikan karya ilmiah secara oral, baik dalam bentuk 

proposal, laporan hasil penelitian, skripsi, ataupun artikel ilmiah untuk dilombakan atau 

dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah. 

Mahasiswa menghadapi berbagai kendala dalam kegiatan tersebut terutama pada 

aspek bahasa (grammar, pronounciation, fluency, vocabulary dan comprehension) dan 

aspek konten presentasi (penguasaan topik karya ilmiah dan materi pendukung lainnya). 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan mahasiswa 

bahasa Inggris FKIP Universitas Riau dalam mempresentasikan karya ilmiah secara oral 

pada waktu mata kuliah Seminar on ELT. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Speaking (presentasi karya ilmiah secara oral) 

 

Berbagai definsi berbicara telah dibuat oleh berbagai pakar dari berbagai 

perspektif.Berbicara (speaking) merupakan salah satu kemampuan bahasa yang 

terkategori kedalam kemampuan memproduksi bahasa (productive skills-speaking and 

writing) (Nuttall:1981). Dalam kegiatan berbicara, terkait berbagai hal untuk menopang 

kegiatan tersebut seperti pengetahuan tentang rancang bangun kalimat (sentence 

construction), kemahiran mengucapkan sesuatu (pronunciation), kelancaran berbicara 

(fluency), dan penguasaan bahan-bahan yang dibicarakan (contents/ideas). 

Demi kelancaran kegiatan berbicara, diperlukan berbagai persiapan-persiapan 

sebelum melakukan pembicaraan tersebut, diantaranya adalah penguasaan bahan-bahan 

yang akan dibicarakan. Dalam konteks ini, pemahaman teks bacaan dikaitkan dengan 

kegiatan berbicara (reading comprehension before speaking). 

Menurut Chaney (1998), berbicara (speaking) adalah proses pembentukan dan 

pemberian makna melalui penggunaan symbol-simbol verbal dan non-verbal dalam 

berbagai kontek kegiatan bahasa. Sedangkan Brown dan Yule (1999) menyatakan 

bahwa berbicara tergantung kepada kompleksitas informasi untuk dikomunikasikan, 

dimana pembicara sulit untuk menjelaskan apa yang akan mereka sampaikan.  

Selain itu, Nunan (2003) menyatakan bahwa berbicara menyangkut berbagai hal 

seperti memproduksi bunyi bahasa dan pola-pola bunyi, menggunakan kata-kata, 

kalimat, pola intonasi, ritma kalimat, penggunaan kata-kata yang tepat dan kalimat 

sesuai dengan keadaan, lawan bicara, situasi dan pokok pembicaraan, mengorganisir 

pemikiran dalam urutan-ururan yang logis dan bermakna. 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu produk bahasa 

(language productive skill) yang perlu ditopang oleh berbagai hal seperti pengetahuan 

bahasa dan konten yang dibicarakan. Perpaduan antara kedua unsur tersebut akan 

menampilkan kualitas performa bahasa itu sendiri. 

B. Kajian-kajian yang relevan. 

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh berbagai pakar bahasa tentang kajian 

kemampuan berbicara yang relevan dari berbagai aspek. Quadir Mst. Moriam (2005) 
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menemukan bahwa evaluasi sendiri orang Banglades berkorelasi kuat dengan 

penggunaan strategi kognitif dan pengalaman komunikasi. Sedangkan bagi orang 

Jepang, penggunaan evaluasi sendiri berkorelasi kuat kepada strategi afektif dan 

interpersonal. 

Selanjutnya, Kadenge (2009) menyimpulkan bahwa responden (penutur asli bahasa 

Zimbabwea) di Zimbabwea memakai strategi sederhana “mono phthongization 

diphthongs” dan “glide epethesis” untuk memperpendek huruf sengau bahasa Inggris. 

Kamkhein (2010) menemukan bahwa pelajar-pelajar Thai mengalami kesulitan untuk 

mengucapkan kosakata lima suku kata. Hal itu berkaitan dengan keterbatasan 

kompetensinya dalam pengucapan (pronunciation). 

Fakhri Ras (2012) menyimpulkan bahwa ada beberapa strategi belajar untuk 

meningkatkan kemampuan speaking adalah 1) berbicara dengan teman, guru, keluarga 

atau orang lain menggunakan bahasa Inggris, memperbanyak latihan berbicara bahasa 

Inggris, dan meminta saran orang lain untuk memperbaiki pronounciation.2) 

berkomunikasi dengan teman, guru, keluarga atau orang lain dengan menggunakan 

bahasa Inggris, meningkatkan kemampuan speaking dengan banyak berlatih, dan 

berbicara dengan native speaker. 3) berbicara atau diskusi dengan teman menggunakan 

bahasa Inggris, memperbanyak latihan berbicara bahasa Inggris secara rutin, dan 

mencari guru yang mahir berbicara bahasa Inggris. 

Selanjutnya, Fakhri Ras (2014) menyimpulkan bahwa penggunaan strategi belajar 

(SILL) mata kuliah speaking oleh mahasiswa di Program Studi Bahasa Inggris FKIP 

Universitas Riau adalah pada tingkat medium, dimana strategi sosial menempati urutan 

tertinggi diantara berbagai belajar bahasa yang diteliti (memori, kognitif, kompensasi, 

metakognitif, afektif, dan sosial). Disamping itu, penggunaan SILL berkorelasi positif 

terhadap prestasi belajar speaking yang dicapai oleh mahasiswa di Program Studi 

Bahasa Inggris FKIP Universitas Riau. 

Disamping itu, Dedi Afrizal (2012) menyimpulkan bahwa penggunaan metode 

pengajaran “Communicative Language Teaching (CLT)” dapat memperbaiki prestasi 

berbicara siswa kelas 1 MTs, di Bengkulu. Nivja H. De Jong (2012) menemukan bahwa 

kemampuan linguistic terkait erat dengan durasi pengucapan suku kata. Hal berlawanan 

dengan itu ialah bahwa durasi rata-rata berhenti sesaat (pause) berkaitan secara lemah 

dengan pengetahuan linguistik dan keterampilan proses bahasa. Quyen Thi Thuc Bui 

(2013) menyimpulkan bahwa ada dua variasi yang signifikan dalam frekuensi 

penggunaan strategi oleh responden berkenaan dengan “oral communication in English” 

dan “communication strategies”. 

Beberapa penelitian diatas menggambarkan berbagai hal yang berkaitan dengan 

kemampuan berbicara pelajar bahasa. Kegiatan guru dalam proses pembelajaran dan 

kegiatan siswa dalam mengatasi permasalahan berbicara (speaking) telah pula menjadi 

sasaran kajian. 



 
 

Volume 2 
Proceeding: 7th International Seminar on Regional Education, November 5-7, 2015 

 

 

                                                                                              1164 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Bahasa Inggris FKIP 

Universitas Riau Pekanbaru. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah Seminar 

on ELT pada tahun akademis 2014/2015. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian ini adalah perekaman kegiatan presentasi karya ilmiah 

dalam mata kuliah Seminar on ELT. 

 

D. Analisis data 

Data rekaman presentasi karya ilmiah secara oral dipresentasikan dalam 

bentuk tabel yang mencakup aspek-aspek accent, grammar, vocabulary, fluency dan 

comprehension (Hughes: 1998). Selanjutnya, dikomentari keadaan kemampuan 

subjek penelitian dalam hal presentasi karya ilmiah secara oral. 

Kemampuan presentasi mahasiswa dikategorikan ke dalam kategori 

kemampuan berbicara dengan skala 1-6 untuk tiap aspek berbicara (Harris, 

1969).Lihat table dibawah ini. 

 

Tabel 1. The Kategori Kemampuan Berbicara 

 

Profisiensi Tingkat

an 1 

Tingkat

an 2 

Tingkat

an 3 

Tingkat

an 4 

Tingkat

an 5 

Tingkat

an 6 

Tatabahasa 

Kosakata 

Pemahaman 

Kelancaran 

Pengucapan 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

(Diadaptasi dariHarris, 1969) 

 

Nilai kemampuan berbicara mahasiswa tersebut kemudian dikonversi dengan 

menggunakan “Weighting Table” (Hughes, 1996). Tabel tersebut dapat dilihat di 

bawah ini. 
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Tabel 2. Tabel Keselarasan 

Aspek-aspek 

Berbicara 

Tingkatan Skor  
(A) 

1 2 3 4 5 6 

Pengucapan 0 1 2 2 3 4  

Tatabahasa 5 12 18 24 30 36  

Kosakata 4 8 13 16 20 24  

Kelancaran 2 4 6 8 10 12  

Pemahaman 4 8 12 15 19 23  

Total  

(Adapted from Hughes, 1996) 

Setelah nilai tersebut dikonversi, kemudian dianalisis dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

 

 

SA=G+V+C+F+P 

 

SA = Speaking Ability 

G = Grammar 

V = Vocabulary 

C  = Comprehension 

F  = Fluency 

P  = Pronunciation 

(diadaptasi dari Harris, 1969) 

Dari hasil analisis nilai di atas, kemampuan speaking mahasiswa dapat 

diklasifikasikan dengan menggunakan table berikut ini. 

Tabel 3. Klasifikasi Kemampuan Responden 

No. Skor Kategori 

1. 

2. 

3. 

4. 

80 – 100 

60 – 79 

50 – 59 

0 – 49 

Good to excellent 

Average to good 

Poor to average 

Poor 

(Harris, 1974) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data hasil penelitian tentang kemampuan mahasiswa dalam bentuk presentasi 

oral artikel ilmiah dipresentasikan dalam enam buah tabel (tabel 4 sampai dengan tabel 

9). 

Tabel 4. Gambaran Umum Kemampuan Presentasi Secara Oral 

No Kode Responden Aspek-Aspek Berbicara Total  
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P G V F C 

1 R 1 1 18 16 6 12 53 

2 R 2 2 24 16 10 19 71 

3 R 3 1 18 23 6 23 71 

4 R 4 3 24 26 8 15 76 

5 R 5 2 24 26 8 19 79 

6 R 6 2 18 13 10 15 58 

7 R 7 1 18 13 8 15 55 

8 R 8 1 18 13 6 12 50 

9 R 9 1 18 13 8 12 52 

10 R 10 2 18 16 8 15 59 

11 R 11 1 18 13 6 15 53 

12 R 12 2 24 16 10 15 67 

13 R 13 1 18 16 10 12 57 

14 R 14 2 24 16 10 19 71 

15 R 15 2 24 20 20 19 85 

16 R 16 1 18 13 6 15 53 

17 R 17 2 18 16 8 15 59 

18 R 18 2 24 20 10 15 71 

19 R 19 2 24 20 10 19 75 

20 R 20 2 24 20 8 12 66 

21 R 21 2 24 20 10 19 75 

22 R 22 2 24 20 10 19 75 

23 R 23 2 18 16 10 15 61 

24 R 24 2 24 20 10 19 75 

25 R 25 2 24 16 10 15 67 

26 R 26 2 24 20 10 19 75 

27 R 27 2 24 16 8 15 65 

28 R 28 2 24 20 10 19 75 

29 R 29 2 24 16 8 12 62 

Rata-rata 1.76 21.52 17.55 9.03 16.03 65.9 

 

Gambaran kemampuan presentasi karya ilmiah secara oral terdiri dari: 

kemampuan pengucapan, kemampuan tatabahasa, penguasaan kosakata, kelancaran 

berbicara, dan kemampuan pemahaman isi presentasi. Tabel 5 khusus mengambarkan 

tentang kemampuan responden mengucapkan bahan-bahan presentasi yang semuanya 

tertulis dalam bahasa Inggris. 

 

Tabel 5. Kemampuan Pengucapan 
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Tabel diatas menggambarkan keadaan kemampuan responden dalam 

pengucapan kata-kata, kalimat dan frase dalam bahasa Inggris dimana mayoritas 

responden (12 responden – 41.37%) dengan bobot nilai 3 kemudian diikuti oleh dengan 

bobot nilai 4 (9 responden – 31.03%) (marked “foreign accent” and occasional 

mispronunciations). Kedua aspek tersebut menggambarkan bahwa mayoritas responden 

dapat dikategorikan mampu mengucapkan kata-kata, kalimat dan frase bahasa Inggris 

meskipun belum seperti seorang penutur asli bahasa Inggris. 

Kemampuan pengucapan itu tidak berdiri sendiri dalam kegiatan produksi 

bahasa. Ia terkait dengan kemampuan tatabahasa dan aspek-aspek berbicara lainnya. 

Berikut ini adalah gambaran kemampuan penggunaan tatabahasa. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat tabel berikut ini. 

 

Tabel 6. Kemampuan Tatabahasa 
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Berdasarkan tabel diatas menggambarkan keadaan kemampuan responden dalam 

penggunaan tatabahasa Inggris dimana mayoritas responden (17 responden – 58.62%) 

dengan bobot nilai 4 kemudian diikuti oleh dengan bobot nilai 3 (12 responden – 

41.37%) (Frequent errors showing some major patterns uncontrolled and causing 

occasional irritation and misunderstanding). Kedua aspek tersebut menggambarkan 

bahwa mayoritas responden dapat dikategorikan mampu menggunakan tatabahasa 

Inggris pada level tidak adanya kelemahan yang menyebabkan kesalapahaman antara 

pembicara dengan lawan bicara. 

Kemampuan tatabahasa itu tidak berdiri sendiri dalam kegiatan produksi bahasa. 

Ia terkait dengan penguasaan aspek-aspek berbicara lainnya. Berikut ini adalah 

gambaran penguasaan kosakata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini. 

 

Tabel 7. Penguasaan Kosakata 
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Dari tabel diatas menggambarkan keadaan kemampuan responden tentang 

penguasaan kosakata untuk mempresentasikan ide-ide secara ilmiah dalam bahasa 

Inggris dimana mayoritas responden (13 responden – 44.83%) dengan bobot nilai 4 

kemudian diikuti oleh dengan bobot nilai 5 (9 responden – 31.03%) (Professional 

vocabulary broad and precise). Kedua aspek tersebut menggambarkan bahwa mayoritas 

responden dapat dikategorikan mampu menguasai kosakata bahasa Inggris dengan baik 

dalam berbagai keadaan. 

Penguasaan kosakata itu tidak berdiri sendiri dalam kegiatan produksi bahasa. Ia 

terkait dengan kemampuan aspek-aspek berbicara lainnya. Berikut ini adalah gambaran 

kelancaran berbicara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini. 

 

Tabel 8. Kelancaran Berbicara 
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Tabel diatas menggambarkan kelancaran berbicara responden dalam 

mempresentasikan artikel ilmiah secara oral dimana dimana mayoritas responden (15 

responden – 51.72%) dengan bobot nilai 5 kemudian diikuti oleh dengan bobot nilai 4 

(9 responden – 31.04%) (speech is frequently hesitant, with some evenness caused). 

Kedua aspek tersebut menggambarkan bahwa mayoritas responden dapat dikategorikan 

lancar berbicara dalam bahasa Inggris tetapi belum sampai kepada tingkatan kelancaran 

seorang penutur asli bahasa Inggris. 

Kelancaran berbicara itu tidak berdiri sendiri dalam kegiatan produksi bahasa. Ia 

terkait dengan kemampuan aspek-aspek bahasa lainnya. Berikut ini adalah gambaran 

kemampuan pemahaman isi presentasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut 

ini. 

 

Tabel 9. Kemampuan Pemahaman Isi Presentasi 

 
12 
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Tabel diatas menggambarkan keadaan kemampuan responden tentang 

pemahaman isi presentasi dalam bahasa Inggris dimana mayoritas responden (12 

responden – 41.38%) dengan bobot nilai 4 kemudian diikuti oleh dengan bobot nilai 5 

(10 responden – 34.48%) (understands quite well normal educated speech). Kedua 

aspek tersebut menggambarkan bahwa mayoritas responden dapat dikategorikan mampu 

memahami secara normal tentang percakapan yang bernilai pendidikan dalam bentuk 

dialog, tetapi belum sampai ketahap percakapan yang mengandung isi “low frequency 

items”. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, sekurang-kurangnya ada lima hal yang 

dapat disimpulkan sebagaimana berikut ini. Pertama adalah tentang keadaan 

kemampuan responden dalam pengucapan kata-kata, kalimat dan frase dalam bahasa 

Inggris dimana mayoritas responden (12 responden – 41.37%) dengan bobot nilai 3 

kemudian diikuti oleh dengan bobot nilai 4 (9 responden – 31.03%) (marked “foreign 

accent” and occasional mispronunciations). Kedua berkaitan dengan kemampuan 

responden dalam penggunaan tatabahasa Inggris dimana mayoritas responden (17 

responden – 58.62%) dengan bobot nilai 4 kemudian diikuti oleh dengan bobot nilai 3 

(12 responden – 41.37%) (Frequent errors showing some major patterns uncontrolled 

and causing occasional irritation and misunderstanding). Ketiga berkenaan dengan 

kemampuan responden tentang penguasaan kosakata mempresentasikan ide-ide secara 

ilmiah dalam bahasa Inggris dimana mayoritas responden (13 responden – 44.83%) 

dengan bobot nilai 4 kemudian diikuti oleh dengan bobot nilai 5 (9 responden – 

31.03%) (Professional vocabulary broad and precise). Keempat terkait dengan 

kelancaran berbicara responden dalam mempresentasikan artikel ilmiah secara oral 

dimana dimana mayoritas responden (15 responden – 51.72%) dengan bobot nilai 5 

kemudian diikuti oleh dengan bobot nilai 4 (9 responden – 31.04%) (speech is 

frequently hesitant, with some evenness caused). Kelima adalah berkenaan dengan 

10 

7 
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kemampuan responden tentang pemahaman isi presentasi dalam bahasa Inggris dimana 

mayoritas responden (12 responden – 41.38%) dengan bobot nilai 4 kemudian diikuti 

oleh dengan bobot nilai 5 (10 responden – 34.48%) (understands quite well normal 

educated speech). 
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