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dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta 

dan Hak Terkait. 
BAB XVII KETENTUAN PIDANA 
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Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
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Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
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(empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah). 
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lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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Kata Pengantar 
 
Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahi robbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. atas 

segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat saling bertemu, 

bertukar ilmu, dan berdiskusi dalam kegiatan Seminar Nasional Keluarga Mahasiswa 

Pascasarjana (KMP) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini. 

Kegiatan Seminar Nasional KMP UNY ini merupakan salah satu program kerja dari 

bidang Penelitian dan Pengembangan KMP UNY di tahun 2018. Bentuk kegiatannya berupa 

seminar umum dan seminar paralel. Pada kegiatan seminar umum panitia mengundang satu 

pembicara utama, yakni Dr. Basuki Yusuf Iskandar, MA (Kepala Badan Penelitian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kominfo) dan dua pembicara tamu Taufik Edy 

Sutanto, M. Eng., Ph.D (Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta) dan 

Pangesti Wiedarti, M. App. Ling, Ph. D (Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah 

Kemendikbud, Dosen Universitas Negeri Yogyakarta). Ketiga pembicara ini menyampaikan 

materi terkait implementasi riset dan literasi untuk meningkatkan keterampilan abad XXI. 

Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara atas 

kesediaannya menjadi pembicara dalam seminar umum ini. 

Seminar umum dan paralel diikuti oleh mahasiswa pascasarjana, dosen, guru, peneliti, 

praktisi, dan pemerhati pendidikan yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Sebanyak 

41 makalah terkumpul untuk dipresentasikan dalam sesi seminar paralel. Selanjutnya 7 

makalah yang mendapatkan rekomendasi dari reviewer akan dikirim ke Jurnal Kependidikan 

dan Jurnal Cakrawala Pendidikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak/Ibu pemakalah 

yang telah berpartisipasi pada acara ini. 

Pada kesempatan ini, panitia menyampaikan rasa terima kasih yang sebanyak-

banyaknya kepada Prof. Dr. Drs. Sutrisna Wibawa, M. Pd. selaku Rektor Universitas Negeri 

Yogyakarta dan  Prof. Dr. Marsigit, MA selaku  Direktur Pascasarjana Universitas Negeri 

Yogyakarta atas dukungan dan fasilitas yang disediakan. Sebagai ketua, saya memberikan 

penghargaan yang tinggi kepada seluruh panitia seminar nasional yang telah bekerja keras 

secara ikhlas demi kelancaran pelaksanaan seminar ini. 

Atas nama panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam 

penyelenggaraan seminar ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik pada waktu 

pendaftaran, pelaksanaan, maupun pelayanan pasca seminar. Akhir kata, kami berharap 

semoga seminar ini dapat memberikan sumbangsih bagi peningkatan kualitas pendidikan 

Indonesia. Wassalamu‘alaikum Wr. Wb. 
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IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS ALAM 

UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MOTORIK ANAK 
 

Aulia Annisa, Panggung Sutapa 

Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta 

auliaannisa.2017@student.uny.ac.id 

 

Abstrak 

Perubahan gaya hidup pada abad 21 sejatinya merubah beberapa komponen penting 

dalam kehidupan salah satunya pendidikan. Pola perkembangan anak seharusnya terbentuk 

dengan baik melalui inovasi yang muncul sebagai wujud untuk menstimulus aspek 

perkembangan anak. Pada kenyataannya, penerapan model pembelajaran konvensional dalam 

menstimulus keterampilan motorik anak merupakan kebiasaan yang masih sulit untuk 

diperbaiki dalam sistem pembelajaran di TK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas model pembelajaran berbasis alam dalam meningkatkan keterampilan 

motorik anak. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan melibatkan subjek 

sebanyak 45 anak usia 4-5 tahun di TK yang berada di Kabupaten Sleman. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis 

menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip 

pembelajaran berbasis alam yakni belajar tentang alam, belajar dengan menggunakan bahan 

alam dan belajar bersama alam memiliki dampak yang sangat berpengaruh dan efektif dalam 

meningkatkan keterampilan motorik anak di abad 21. Hal ini terlihat dari ketertarikan anak 

yang cukup tinggi terhadap aktivitas keterampilan motorik yang dilakukan melibatkan alam 

daripada pembelajaran konvensional di dalam kelas.  

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Pembelajaran Berbasis Alam, Keterampilan Motorik. 

 

IMPLEMENTATION OF NATURAL BASED LEARNING MODEL TO IMPROVE 

CHILDREN'S MOTORCYCLE SKILLS 

 

Abstract 

Lifestyle change in the 21st century actually change some important components in life, 

such as education. The pattern of child development should be well formed through 

innovation that appears as a form to stimulate aspects of child development. In fact, the 

application of conventional learning models in stimulating children's motor skills is one of the 

habits that is still difficult to improve in the learning system in kindergarten until now. The 

purpose of this study was to determine the effectiveness of nature-based learning models in 

improving children's motor skills. The method in this study uses quantitative by involving 

subjects as many as 45 children aged 4-5 years in kindergarten in Sleman Regency. 

Techniques of data collection using observation and interviews were then analyzed using 

quantitative descriptive techniques. The results showed that the principle of nature-based 

learning is learning about nature, learning by using natural materials and learning together 

with nature has a very influential and effective effect in improving children's motor skills in 

the 21st century. This can be seen from the stronger children's interest in motor skills when in 

the environment and using natural materials rather than conventional learning in the 

classroom. 

Keywords: Learning Model, Nature Based Learning, Motor Skills. 

 

PENDAHULUAN 

Dimulainya abad 21 yang dikenal 

dengan zaman milenial seketika merubah 

semua komponen dalam kehidupan 

termasuk dunia anak. Anak yang tumbuh 

dan berkembang pada abad ini secara tidak 

mailto:auliaannisa.2017@student.uny.ac.id


 

2 
 

langsung memiliki pola perkembangan 

yang sangat kompleks dipandang dari 

segala macam aspek perkembangan. Abad 

yang dikenal dengan era teknologi ini 

sedikit demi sedikit mulai menggerogoti 

dunia pendidikan. Akibatnya pemahaman 

dan penggunaan teknologi yang tidak tepat 

sasaran menyebabkan beberapa 

kesalahpahaman dalam 

mengintegrasikannya dengan pembelajaran 

pada anak. Salah satu contoh perubahan 

yang paling dekat dengan anak adalah 

aktivitas motorik. Aktivitas motorik saat 

ini dikemas sedemikian rupa sehingga 

yang pada awalnya bertujuan untuk 

memudahkan dalam melakukan aktivitas 

malah mematikan kreativitas. Sebagaimana 

yang ditekankan oleh Dwirahmah (2013) 

bahwa sifat kreatif anak akan muncul 

apabila adanya wahana yang memberikan 

ruang gerak untuk anak berkembang. 

Perkembangan keterampilan motorik 

utama yang terjadi selama awal masa 

kanak-kanak berkisar seputar penguasaan 

dan pengendalian lingkungan yang 

kemudian para ahli psikologi akrab 

menyebut bahwa masa ini sebagai “usia 

penjelajah” (Sujiono, 2010: 24). Pelabelan 

ini menunjukkan bahwa anak-anak ingin 

mengetahui keadaan lingkungannya, 

prosedur mekanismenya, perasaannya serta 

berusaha menjadi bagian dari lingkungan 

itu sendiri. Hal tersebut akan memperkaya 

pengalaman anak dan dapat menambah 

pengetahuannya secara alamiah. Anak 

belajar bereksperimen, bereksplorasi, dan 

menginvestigasi lingkungan sekitarnya. 

Hasilnya, anak akan mampu membangun 

suatu pengetahuan yang nantinya menjadi 

pengalaman baru dan dapat digunakan 

pada masa selanjutnya. Silberman, Mel 

(2009) menyatakan bahwa di dalam 

pembelajaran, jika anak hanya melihat dan 

mendengar sesungguhnya anak hanya 

menerima sedikit dari apa yang telah 

dilihatnya yaitu mencapai 50%. Sedangkan 

jika anak mengalami dan terlibat langsung 

di dalamnya tingkat penerimaannya 

sebesar 80%.  

Namun pada kenyataannya, tidak 

mudah merubah kebiasaan dan perilaku 

yang telah tumbuh secara turun termurun 

yang kemudian diyakini menjadi suatu hal 

yang paling efektif menstimulus 

perkembangan anak dengan karakteristik 

yang beragam. Satu hal yang tidak boleh 

dilupakan oleh siapapun yang terlibat 

dalam dunia anak baik itu orangtua 

maupun pendidik bahwa anak lahir dan 

tumbuh dengan potensi dan 

karakteristiknya masing-masing. Secara 

otomatis, semua hal yang dilakukan untuk 

menstimulus segala macam aspek 

perkembangan anak belum tentu 

menggunakan cara dan strategi yang sama 

antara anak satu dengan anak lainnya. 

Pembelajaran berbasis alam pada anak usia 

dini melibatkan anak dalam melakukan 

proses berpikir ilmiah, anak belajar untuk 

memahami fenomena, menjawab 

pertanyaan, menemukan informasi yang 

lebih banyak tentang sesuatu dan 

mempertanyakan kesimpulan yang 

diperoleh oleh anak lain (Sujiono, 2007). 

Hal-hal tersebut sekarang telah tergantikan 

oleh fungsi buku kegiatan yang menjadi 

subyek utama dalam kegiatan anak-anak. 

Anak-anak kurang mendapatkan 

kesempatan untuk melakukan proses 

berpikir ilmiah dalam pembelajaran. 

Pemanfaatan lingkungan alam yang 

kurang optimal dalam mendukung stimulus 

perkembangan motorik anak juga 

menghasilkan beberapa studi yang 

menunjukkan bahwa anak-anak zaman 

sekarang kekurangan keterampilan motorik 

yang cukup untuk mempertahankan 

kesehatan. Kecenderungan yang 

mengkhawatirkan ini mungkin 

mencerminkan perubahan dalam aktivitas 

perilaku anak-anak dalam beberapa dekade 

terakhir dan mungkin mencerminkan gaya 

hidup yang tidak aktif serta rendahnya 

tingkat aktivitas fisik (Castetbon, K., & 

Andreyeva, T., 2012; Iivonen, S., 

&Sääkslahti, A. K., 2014). Dari beberapa 

TK yang berada di kabupaten Sleman, 

beberapa memiliki halaman sekolah yang 

cukup asri dengan banyak terdapat pohon-



 

3 
 

pohon dan tumbuhan yang membuat 

lingkungan sekolah terlihat lebih asri. 

Namun sayangnya, fasilitias alami yang 

ada tidak dimanfaatkan dengan optimal 

oleh pendidik untuk menstimulus 

perkembangan anak. 

Selain draipada pengelolaan 

lingkungan sekolah, model pembelajaran 

di sekolah juga menjadi kendala karena 

masih menggunakan model  konvensional 

sehingga membuat anak usia dini sulit 

menangkap pelajaran yang disampaikan 

oleh pendidik. Hal ini menjadikan anak 

kurang bereksplorasi dengan sumber 

belajar yang ada di lingkungan terutama 

lingkungan alam (Wulansari, 2016: 17). 

Oleh karena itu, dalam kegiatan untuk 

menstimulus perkembangan motorik anak 

dibutuhkan model pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan anak dengan 

tetap memperhatikan keamanan dan 

kenyamanan anak sehingga kemampuan 

anak dapat berkembang sesuai tahapan 

usianya. Model pembelajaran konvensional 

yang hanya berupa kegiatan menggambar 

atau mewarnai menggunakan cat dan alat 

tulis seakan mengikat kegiatan motorik 

dalam ranah yang terlalu sempit. Padahal 

kegiatan motorik anak dapat diintegrasikan 

dengan bahan-bahan alami dan dilakukan 

di lingkungan alam. 

Amalee dalam Wulansari (2016: 17) 

mengatakan bahwa pendidikan anak usia 

dini memerlukan sebuah pembelajaran 

yang menyenangkan sesuai dengan cara 

belajar anak. Oleh karena itu, dibutuhkan 

suatu model pembelajaran yang berbasis 

alam serta dapat megoptimalkan 

keterampilan motorik anak. Berdasarkan 

latar belakang di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

dengan efektivitas dari implementasi 

model pembelajaran berbasis alam.  

Model Pembelajaran Berbasis Alam 

(PBA) adalah model pembelajaran yang 

berprinsip pada belajar tentangalam, 

belajar menggunakan alam, dan belajar 

dengan alam. Belajar tentang alamartinya 

Model PBA mempelajari konsep-konsep 

alam sebagai materi pembelajarannya. 

Belajar menggunakan alam artinyaModel 

PBA menggunakan sumber belajaryang 

berada di alam. Sedangkan, belajardengan 

alam artinya Model PBA tempatbelajarnya 

menggunakan lingkungan alam 

(Wulansari, 2016:19).Model PBA 

dikembangkan untukmengoptimalkan 

seluruh potensi anak termasuk 

keterampilan motorik. Aktifitas 

pembelajaran dilakukan dengan 

mengidentifikasilingkungan alam. Model 

PBA mendukungpengembangan gerakan 

dasar motorik secara leluasa dengan alam. 

Kombinasi pembelajaran nyata dan 

akademistentang alam merupakan 

pengalaman bagiproses belajar anak. 

aktivitas motorik yang dilakukan anak 

dengan melibatkan alam secara tidak 

langsung akan 

menghubungkanpengalaman lama anak 

dengan pengalamanbaru tentang alam yang 

merupakan bagian pentingdalam 

pembelajaran Model PBA. 

Pelaksanaan Model PBA 

mengadopsilangkah-langkah pembelajaran 

Zurek,Torquati & Acar (2014: 36-39) yang 

diperingkas, yaitu eliciting, inferential 

quotiestioning, prediction, focus, give hint, 

providematerial, feedback, generalization, 

dan conclution. Eliciting adalah 

membangkitkan respon anak, inferential 

quotiestioning adalahsaran kepada anak 

untuk menggunakanfakta yang ada, 

prediction adalah dorongankepada anak 

untuk menebak apa yang akanterjadi 

selanjutnya, focus adalah memusatkan 

penyelidikan terhadap yang lebih sempit, 

give hint adalah pemberian 

bantuanpetunjuk kepada anak untuk 

menemukansesuatu, provide material 

penyediaan alat untuk mendukung 

penyelidikan, feebackadalah umpan balik 

yang diberikan guru terhadap hasil temuan, 

generalization adalahmenarik hasil temuan 

ke hal yang lebihumum, dan conclution 

adalah kesimpulandari hasil temuan dan 

hasil belajar anak 

dalam penyelelidikan.Perencanaan Model 

PBA ditekankanpada pembuatan tema dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran sub 
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tema (RPPST). Tem yang dipilih adalah 

tema yang mendukungpembelajaran 

berbasis alam. Sedangkanuntuk tujuan 

kelestarian alam disesuaikandengan 

subtema yang dikembangkan.RPPST 

mengakomodasi satu tujuan 

keberlangsungan lingkungan alam untuk 

dikenalkan pada anak usia dini. 

 

Gambar 1. Skema Konseptual Model Pembelajaran Berbasis Alam 

 

Kegiatan utama dalam Model PBA 

inidiadopsi dari Moore (2014: 84-87) 

adalahnatural loose part, natural 

constructionism,dan natural play structure. 

Natural loose partadalah kegiatan 

memanipulasi benda alamkecil yang ada 

sekitar. Natural constructionism adalah 

kegiatan berpikir konstruktiftentang benda 

alam sekitar dan natural playstructure 

kegiatan bermain kontruksi menggunakan 

bahan alam.Asesmen Model PBA 

ditekankan pada asesmen proses belajar 

anak,hal ini sesuai dengan Assesment in 

EfectiveEnviroment yang dikembangkan 

Wiliam(2010: 146) dari hasil penelitian 

bahwapenilaian anak usia dini harus dilihat 

dariproses belajar. Perencanaan Model 

PBA ditekankanpada pembuatan tema dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran harian 

(RPPH). Temayang dipilih adalah tema 

yang mendukungpembelajaran berbasis 

alam. Sedangkanuntuk tujuan kelestarian 

alam disesuaikandengan subtema yang 

dikembangkan.RPPH mengakomodasi satu 

tujuan keberlangsungan lingkungan alam 

untuk dikenalkan pada anak usia dini.  

Asesmen dilaksanakan 

untukmengetahui hasil kegiatan belajar 

yang tersusun dalam sintak Model PBA. 

Prinsiptersebut adalah (1) menyeluruh 

artinya asesmen dilakukan pada seluruh 

aspek perkembangan anak, yaitu nilai-nilai 

agama danmoral, bahasa, kognitif, fisik 

motorik dan sosial emosional.Dengan 

demikian, dapatdiketahui progress 

perkembangan anak secaramenyeluruh 

Prinsip Model PBA

belajar tentang alam, belajar menggunakan alam, berlajar 
bersama alam

Model Pembelajaran 
Berbasis Alam

Assesmen

(1) prinsip 
assesment: 
menyeluruh, 
berkesinambungan, 
obyektif, otentik, 
edukatif, bermakna

(2) metode 
assesmen: 
observasi dan 
portofolio

Pelaksanaan
(1) Kegiatan Model 
PBA: bermain 
konstruktif konsep alam, 
bermain konstruktif 
alam.
(2) Pelaksanaan 
pembelajaran:
(a) kegiatan 
pendahuluan,
(b) kegiatan inti: 
mengumpulkan 
informasi, 
mengomunikasikan, 
melakukan kegiatan 
perkembangan,
(c) kegiatan penutup

Perencanaan 

(1) Perencanaan 
Model PBA,
(2) Perencanaan 
Sumber dan Media 
Pembelajaran,
(3) Perencanaan 
Pengaturan Waktu,
(4) Perencanaan 
Lingkungan dan 
Sarana Prasarana
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apakah mengalami peningkatan atau tetap. 

(2) Berkesinambungan, yaitu proses 

asesmen dilaksanakansecara terus menerus 

dengan menggunakanmetode dan 

instrumen yang tepat.(3) Objektif, artinya 

assesmen perkembangan anak 

dilakukansesuai dengan kondisi yang ada 

(prinsip obyektivitas). (4)Otentik, artinya 

asesmen dilaksanakan secara alamiah 

sesuai dengankondisi anak sehari-hari yang 

diintegrasikan dengan proses 

pembelajaran. (5) Edukatif, demi tujuan 

untuk merubah perilaku menjadi lebih 

baik, maka assesmen 

hendaknyamengandung unsur edukatif 

sehingga dapat mendidik baik bagi anak, 

pendidik, orangtuamaupun pemerhati anak. 

(6) Bermakna,artinya hasil asesmen tidak 

sekedar dokumenyang harus terselesaikan 

tepat pada waktu tapi juga harus bermakna 

ataumemiliki arti. Sedangkan metode 

assesmen yang digunakan dalam menilai 

perkebangan anak menggunakan observasi, 

cheklist, unjuk kerja, anekdot, wawancara, 

dan portofolio. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan 

metodologi kuantitatif yang didefinisikan 

sebagai sebuah bentuk dari penelitian 

berdasarkan data dari kenyataan empiris 

secara sistematis yang dapat diukur dengan 

angka. Waktu pelaksanaan penelitian 

dilakukan pada bulan september yang 

berlokasi di 3 TK yang berada di 

kabupaten sleman yogyakarta. TK yang 

terlibat dalam penelitian ini yaitu TK 

Masjid UGM, TK ABA Karangmalang dan 

TK Salman Alfarisi 2. Metode pemilihan 

sampel menggunakan purposive sampling 

yaitu sampel non-probabilitas yang dipilih 

berdasarkan karakteristik populasi dan 

tujuan penelitian. Pemilihan lokasi 

penelitian berdasarkan kriteria tertentu 

yakni memiliki banyak tumbuh-tumbuhan 

di sekitar sekolah serta memiliki 

pepohonan dan halaman yang cukup luas 

untuk anak bermain. Di TK ABA 

Karangmalang juga memiliki halaman 

yang berisi alat permainan anak. Namun 

sedikit perbedaan pada lokasinya yang 

memiliki keterbatasan lahan dan posisi 

sekolah yang berada di dipinggir jalan. 

Berdasarkan dari karakteristik tersebut, 

maka Subjek dalam penelitian ini adalah 

45 orang anak usia 4-5 tahun yang berada 

di Kabupaten Sleman dengan kriteria yang 

telah disebutkan.  

Untuk mengetahui efektifitas model 

pembelajaran berbasis alam dalam 

meningkatkan keterampilan motorik pada 

anak, maka dilakukan observasi dan 

wawancara terhadap aktivitas motorik 

selama beberapa minggu. Data yang 

dikumpulkan berupa dokumen yang 

relevan seperti rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Selain itu, pengumpulan 

data juga dilakukan melalui wawancara 

dengan guru dan orangtua mengenai model 

pembelajaran yang diterapkan hingga 

permasalahan yang terjadi berkaitan 

dengan keterampilan motorik anak. Data 

juga diperoleh melalui observasi ruang 

kelas, termasuk pengaturan ruang kelas, 

fasilitas dan sarana prasarana yang ada di 

kelas, hingga media pembelajaran yang 

mendukung stimulasi perkembangan anak. 

Data yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis menggunakan teknik deskriptif 

kuantitatif dengan design one group pretest 

posttest design. Alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa pedoman 

observasi yang diukur berdasarkan 

indikator keterampilan motorik anak. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Aktivitas keterampilan motorik baik 

itu motorik halus maupun motorik kasar 

yang dilakukan di TK masuk kedalam 

kegiatan pembuka. Sebelum masuk 

kedalam kelas, anak dibariskan di dan 

kemudian melakukan senam yang 

dilakukan setiap pagi dengan durasi lebih 

kurang 7 menit. Setelah itu anak 

diperbolehkan untuk masuk kedalam kelas 

secara bergantian dan tertib. Sama seperti 

TK pada umumnya, pembelajaran di kelas 

menggunakan sentra dan ruang kelas di 
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desain menggunakan kursi dan lesehan. 

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah 

anak bergerak dan merasa bebas 

melakukan aktivitas yang disenangi. 

Masuk kedalam kegiatan initi, guru 

memberikan 3 kegiatan yang harus 

diselesaikan anak dalam satu hari. 

Kegiatan yang dipilih guru berdasarkan 

aspek apa yang akan dikembangkan.  

Aktivitas keterampilan motorik yang 

dilakukan dalam kegiatan inti masih 

menggunakan model konvensional yakni 

anak diharuskan menulis, mewarnai, 

menggambar, dan kegiatan lain yang 

kurang membuat anak aktif. Beberapa kali 

guru menerapkan model project based 

learning untuk menstimulus keterampilan 

motorik halus anak seperti mengancing 

baju, meronce, membuat tikar, dll. Dalam 

kegiatan inti, tidak semua anak betah 

berlama-lama melakukan aktivitas yang 

monoton dan kurang menantang untuk 

anak. kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan di dalam ruangan juga secara 

tidak langsung penyebab anak bosan dan 

jenuh sehingga kurang berminat pada 

kegiatan pembelajaran.  

Alat permainan di dalam ruang kelas 

memang cukup banyak, hanya saja anak 

baru diperbolehkan bermain ketika telah 

menyelesaikan tugasnya. Hal ini terkadang 

membuat anak kesal dan merasa bosan 

sehingga hasil unjuk kerja yang dibuat 

anak tidak dilakukan secara optimal. Guru 

yang beada di dalam kelas berjumlah 2 

orang untuk setiap kelas dengan jumlah 

anak 15 orang. Orangtua dari anak juga 

tidak menunggu selama anak sekolah, 

hanya saja datang ketika pagi dan 

kemudian menjemput ketika siang atau 

sore.  

Dari ketiga sekolah tempat dilakukan 

penelitian, TK Masjid UGM dan TK 

Salman Alfarisi 2 memiliki halaman 

sekolah yang cukup asri dengan banyak 

terdapat pohon-pohon dan tumbuhan yang 

membuat lingkungan sekolah terlihat lebih 

asri. Keuntungan yang didapat oleh anak 

dengan berada di lingkungan belajar yang 

alami adalah anak otomatis dapat lebih 

leluasa melakukan aktivitas fisik motorik 

yang ingin dilakukannya. Lingkungan yang 

alami juga membawa nilai positif  dalam 

hal ketenangan jiwa anak ketika bermain. 

sselain dari pada itu, lingkungan alam 

tersebut juga menjadi salah satu faktor 

yang mendukung anak untuk belajar 

melalui benda konkrit.  

Sedangkan TK ABA Karangmalang 

hanya memiliki halaman yang berisi alat 

permainan anak. dikarenakan keterbatasan 

lahan dan posisi sekolah yang berada di 

dipinggir jalan mengakibatkan guru dan 

orangtua harus lebih berhati-hati dalam 

meningkatkan pengawasannya terhadap 

anak. Ranah bermain anak juga terbatas 

yakni dari depan sekolah hingga ke pagar 

yang sebagian besar lantainya sudah di 

tutupi oleh keramik dan batu. Hal ini juga 

berpengaruh terhadap pola bermain anak 

yang terbiasa bermain di tempat yang 

bersih. Sehingga apabila dibawa ketempat 

yang alami dan bebas, tidak semua anak 

mau bermain terlebih ketika tempatnya 

tidak steril.  

Hasil observasi menunjukkan bahwa 

(1) kegiatan pembelajaran banyak 

menggunakan ruang kelas, (2) aktivitas 

motorik anak diluar ruangan dibatasi pada 

waktu tertentu, (3) anak terikat pada tugas 

yang mengakibatkan terbatasnya waktu 

anak untuk bermain, (4) lingkungan alam 

kurang dimanfaatkan untuk menstimulus 

keterampilan motorik anak, (5) tidak 

semua anak mau bermain diluar ruangan, 

(6) kegiatan pembelajaran terlalu monoton 

sehingga waktu anak hanya habis 

dilakukan di dalam kelas. Fakta ini 

menunjukkan bahwa anak membutuhkan 

model pembelajaran baru yang bisa 

memberikan anak kebebasan untuk 

bergerak, melakukan aktivitas yang mereka 

sukai, dan memilih sendiri lingkungan 

bermain yang anak senangi baik itu indoor 

maupun outdoor.  

 Salah satu fakta baru yang ditemukan 

dilapangan bahwa TK Masjid UGM 

menerapkan sistem full day school yang 

saat ini mengalami banyak pro dan kontra. 

Pihak yang pro mengatakan, dengan full 
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day school dapat membantu orang tua yang 

bekerja. Artinya, orangtua dapat fokus 

bekerja sementara kegiatan anak dapat 

terkontrol oleh sekolah. Sedangkan para 

pakar pendidikan yang kontra dengan 

kebijakan ini menilai, penerapan full day 

school ini adalah bentuk kekeliruan dalam 

menyikapi pendidikan dan persekolahan. 

Seolah-olah pendidikan identik dengan 

sekolahan, padahal makna pendidikan yang 

sebenarnya jauh lebih luas. Pendidikan 

dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan di 

lingkungan masyarakat. Relevansi antara 

sistem full day school yang diterapkan 

sekolah dengan pembelajaran berbasis 

alam terletak pada tidak adanya perbedaan 

pola stimulasi yang diberikan kepada anak. 

Sekolah yang sama dengan sistem 

pengeloaan lingkungan alam yang kurang 

optimal tidak memberikan dampak apapun 

pada anak meskipun seharian anak berada 

di sekolah. Dengan demikian, sekolah 

hanya salah satu unsur dalam pendidikan. 

Banyak bukti empirik menunjukkan, 

orang-orang sukses bukan hanya orang 

yang berprestasi seacara akademik yang 

baik di sekolah, tetapi yang memiliki life 

skill yang bagus.  

Dalam rangka mengoptimalkan 

stimulus terhadap aspek perkembangan 

anak, maka peneliti melakukan beberapa 

kegiatan yang melibatkan anak terjun 

langsung berinteraksi dengan alam. 

Aktivitas motorik yang dilakukan 

merupakan kegiatan yang jarang dilakukan 

oleh anak, sehingga banyak anak yang 

tertarik utnuk mencoba bergabung dalam 

permainan. Model pembelajaran ini di 

desain tidak untuk memaksakan anak 

untuk ikut bermian, namun guru tetap 

menghimbau bagia setiap anak bermain. 

diawal kegiatan, guru juga menjelaskan 

terlebih dahulu kegiatan apa saja yang 

akan anak lakukan, dimana mereka 

melakukannya, bagaimana prosesnya, 

hingga material dan sarana prasarana apa 

saja yang digunakan untuk bermain. 

strategi guru yang tidak memaksakan 

keinginan anak ini ternyata direspon baik 

oleh anak. akhirnya hanya ada beberapa 

orang anak yang tinggal di dalam kelas 

karena tidak ingin bermain diluar ruangan. 

Aktivitas yang dilakukan terkait 

stimulasi keterampilan motorik anak 

dikategorikan menjadi aktivitas motorik 

halus dan motorik kasar. Adapun aktivitas 

motorik halus diantara adalah melakukan 

kerajinan tangan: memotong daun, buah 

dan sayuran dengan gunting, lem, diremas-

remas, memanah, menenun, meronce, 

bermain dengan batu, kayu atau yang 

sejenisnya, membangun menara pasir atau 

membuat blok bangunan, merias boneka 

atau tokoh-tokoh kecil mengggunakan 

aksesoris bahan alam. sedangkan aktivitas 

motorik kasar yang dilakukan anak adalah 

memanjat dahan dan pohon, berlarian, 

bermain menangkap dan mengejar, 

bermain petak umpet, bermain di luar, 

misalnya: di kebun, di dalam gundukan 

pasir, di taman bermain, berenang hingga 

bermain dengan berbagai macam bola.  

Setelah melakukan aktivitas motorik 

selama 4 minggu dengan frekuensi waktu 3 

kali dalam satu minggu, maka ditemukan 

hasil yng menunjukkan bahwa anak mulai 

aktif menggunakan lingkungan alamnya 

sebagai tempat bermain. Beberapa anak 

yang awalnya tidak ingin bermain diluar 

ruangan akhirnya mau ikut bermain karena 

melihat respon dari teman-temannya 

setelah bermian diluar. Berikut ini data 

yang menunjukkan bahwa beberapa 

kegiatan motorik halus dan kasar terbukti 

efektif untuk meningkatkan keterampilan 

motorik anak. kegiatan motorik halus dan 

kasar dikategorikan lagi menjadi beberapa 

aspek yakni kerajinan tangan, bangunan, 

mainan, permainan outdoor dan olahraga 

outdoor. 
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Tabel 1. Efektivitas aktivitas motorik berdasarkan kategori 

Item 

Motorik Halus Motorik Kasar 

kerajinan 

tangan 
Bangunan Mainan 

Permainan 

outdoor 

Olahraga 

outdoor 

Motorik Halus      

1. Melakukan kerajinan 

tangan: memotong daun, 

buah dan sayuran dengan 

gunting, lem, diremas-

remas 

.75 .04 .30 - - 

2. Menggambar atau sketsa 

menggunaka pensil atau 

sikat 
.65 .10 .10 - - 

3. Memanah, menenun, 

meronce 
.75 .12 .10 - - 

4. Bermain dengan batu, 

kayu atau yang sejenisnya 
.50 .75 .07 - - 

5. Membangun menara pasir 

atau membuat blok 

bangunan 

.35 .65 .08 - - 

6. Bermain dengan mainan 

berukuran sedang 

misalnya, boneka mainan 

.12 .10 .80 - - 

7. Bermain dengan mainan 

kecil, seperti tokoh kecil 

(mis. tentara mainan) 

.35 .50 .75 - - 

8. Merias boneka atau 

tokoh-tokoh kecil 

mengggunakan aksesoris 

bahan alam 

.60 .25 .65 - - 

Motorik Kasar      

1. Memanjat dahan dan 

pohon 
- - - .79 .20 

2. Berlarian, bermain 

menangkap dan mengejar 
- - - .78 .30 

3. Bermain petak umpet - - - .70 .15 

4. Bermain di luar, 

misalnya: di kebun, di 

dalam gundukan pasir, di 

taman bermain 

- - - .68 .25 

5. Berenang - - - .10 .85 

6. mengendarai skuter - - - .36 .67 

7. Bermain dengan bola, 

bola sepak, tenis meja, dll. 
- - - .15 .70 

 

Berbagai aktivitas motorik yang 

dilakuan anak memiliki keunggulan dan 

kelemahan tertentu pada masing-masing 

kategori. Data hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, satu kegiatan 

motorik hanya unggul dan menjadi ciri 

khas dari satu kategori baik itu motorik 

halusnya atau motorik kasarnya. Jika 
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pendidik dan orangtua ingin 

mengoptimalkan motorik halus maupun 

motorik kasar anak sekaligus, maka 

dibutuhkan latihan dan rutin melakukan 

aktivitas motorik yang diselingi antara 

aktivitas motorik halus dan motorik 

kasarnya.  

Hasil observasi yang dilakukan juga 

menunjukkan bahwa pada dasarnya semua 

anak senang memeplajari hal baru yang 

berkaitan dengan alam. Hanya saja butuh 

waktu untuk beradaptasi dan meninggalkan 

kebiasaan dengan pembelajaran yang 

monoton dan terlalu mendikte keinginan 

anak. dari 45 orang anak yang terlibat 

dalam penelitian, ditemukan bahwa pada 

minggu pertama 25 orang anak mau 

bergabung mengikuti permainan di luar 

kelas menggunakan bahan alam. Pada 2 

minggu selanjutnya ketertarikan anak 

terhadap aktitivas motorik di lingkungan 

alam meningkat. Ini terlihat dari hampir 

semua anak yakni 33 orang mau bergabung 

mengikuti aktivitas motorik bersama alam. 

Kemudian pada minggu terakhir penelitian, 

sebanyak 37 anak sudah mau bermain 

diluar kelas dan melakukan aktivitas 

motorik bersama alam.  

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil penelitian dengan 

mengimplementasikan model 

pembelajaran berbasis alam untuk anak, 

maka dapat dinyatakan bahwa model 

pembelajaran berbasis alam efektif 

meningkatkan keterampilan motorik halus 

dan motorik kasar anak. Prinsip 

pembelajaran berbasis alam yaitu belajar 

tentang alam, belajar menggunakan alam 

dan berlajar bersama alam yang kemudian 

disesuaikan dengan aktivitas motorik 

ternyata memiliki daya tarik tersendiri 

untuk anak. Anak bisa menjadi dirinya 

sendiri dan bebas memilih kegiatan apa 

yang disukainya melalui model 

pembelajaran ini. Berikut ini penjelasan 

yang berkaitan dengan hasil penelitian.  

Pertama, anak belajar melalui 

bermain. semua hal yang membuat anak 

nayaman adalah sesuatu yang pada 

dasarnya menjadi karakteristik dan 

kebutuhan anak. bermain merupakan 

bagian penting yang tidak dapat 

dikesampingkan dalam proses tumbuh 

kembang anak. Apapun jenis permainan 

yang dilakukan anak, selalu ada cara yang 

membuat anak merasa bebas dan 

menemukan apa yang anak mau. Hal ini 

sesuai dengan yang dikatan oleh 

Samuelsson & Carlson (2008), Anderson-

McNamee (2010), Jackman (2011), dan 

Huang (2013) bahwa anak belajar melalui 

bermain. Model pembelajaran 

konvensional yang terkesan membatasi 

keinginan dan kreativitas anak sebaiknya 

dihindari untuk pengoptimalan tumbuh 

kembang anak. oleh karena itu, model 

pembelajaran berbasis alam yang di desain 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan 

anak sangat efektif diterapkan sebagai 

bentuk usaha optimalisasi tumbuh 

kembang anak. 

Kedua, anak belajar sesuai dengan 

kebutuhan usia dan kemampuan individual 

anak. disebutkan dalam NAEYC (2009) 

bahwa anak memiliki perbedaan kronologi 

penguasaan perkembangan dalam usia 

yang sama dan memiliki perbedaan 

kecepatan dalam memahami suatu 

pengalaman. Hal ini sudah cukup jelas 

membuktikan bahwa setiap anak berbeda 

dengan potensi dan karakteristiknya 

masing-maisng. Tak perlu memaksakan 

kemampuan anak sesuai dengan standar 

yang dimiliki oleh pendidik dan orangtua 

karena anak setiap anak punya standar 

tersendiri untuk dikatakan berhasil. Maka 

dari itu, adalanya model pembelajaran 

berbasis alam sangat mendukung untuk 

anak melakukan aktivitas motorik sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuannya. 

Salah satu hal yang juga penting untuk 

ditahan dalam proses tumbuh kembang 

anak adalah keegoisan pendidik dan 

orangtua untuk mengoptimalkan aspek 

perkembangan anak sesuai dengan 

keinginan mereka. 

Ketiga, anak belajar melalui benda 

konkrit. Belajar menggunakan bahan alam 

sebagai salah satu prinsip dari model 
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pembelajaran berbasis alam sangat 

mendukung anak untuk belajar 

menggunakan benda konkrit. Semua 

material bahan alam yang digunakan anak 

untuk belajar dan bermian merupakan 

benda-benda yang tidak jauh jadi 

jangkauan anak sehingga mudah 

ditemukan. Dengan adanya benda konkrit 

makan  anak dapat menggunakan seluruh 

panca inderanya untuk aktif  yang juga 

penting sebagai salah satu wujud dari 

terstimulasinya perkembangan anak. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Miller (1996) 

bahwa anak belajar melalui interaksi 

dengan alat pembelajaran. 

Keempat, pembelajaran berpusat pada 

anak. Kegiatan yang ada dalam model 

pembelajaran berbasis alam secara tidak 

langsung di desain agar anak yang ditintut 

aktif dalam proses pembelajaran. Peran 

guru hanya mengawasi dan memberikan 

arahan yang jelas serta menuntun anak 

untuk tetap berada pada perilaku yang 

benar. Walaupun anak dibebaskan untuk 

memilih kegiatan yang ingin dilakukan, 

tapi guru tetap berperan penting dalam hal 

mengarahkan dan membimbing selama 

proses kegiatan berlangsung. Hal ini 

bertujuan agar anak tidak salah persepsi 

tentang apa yang dilihat dan dipelajarinya. 

Karakteristik belajar anak ini sesuai 

dengan Ridgway & Quinones (2012) 

bahwa pendidik bertugas membimbing, 

menyarankan dan memperluas tetapi tidak 

untuk mengontrol atau perintah. 

Kelima, anak mendapat pengalam 

langsung melalui pembelajaran yang 

menarik. Hal ini didukung dari pernyataan 

Miller (1996) dan NAEYC (2009) bahwa 

anak belajar melalui pengalaman yang 

terintegrasi. Oleh karena itu,model 

pembelajaran berbasis bahan alam dikemas 

sedemikian rupa shingga menarik untuk 

anak. kegiatan yang menarik membuat 

anak dengan senang hati melakukan 

aktivitas tanpa perlu dipaksa atau merasa 

terancam karena takut.  

Keenam, anak melewati tingkat 

perkembangannya dengan melakukan 

kegiatan yang menantang. Anak 

merupakan individu yang penuh dengan 

ambisi dan selalu merasa ingin tahu 

terlebih ada sesuatu hal baru yang 

ditemukannya. Berdasarkan karakteristik 

tersebut, model pembelajaran berbasis 

alam di desain agar anak mampu 

bereksplorasi, menemukan hal baru, 

latihan menganalisis benda, hingga 

melakukan eksperimen dengan semua 

fasilitas alam yang ada. Kegiatan 

menantang seperti memanjat, melompat, 

dll membuat jiwa anak terpanggil untuk 

berani mengambil resiko demi 

terpenuhinya hasrat untuk menyelesaikan 

tantangan.  Dolya (2009), dan Bodrova, 

Germeroth, & Leong (2013) menyatakan 

bahwa anak berupaya melewati tingkat 

perkembangannya melalui kegiatan yang 

menantang. Kegiatan menantang diberikan 

agar anak tertarik untuk melewati tahap 

perkembangan selanjutnya. 

Implementasi model pembelajaran 

berbasis alam di desain untuk 

meningkatkan keterampilan motorik anak 

usia dini sehingga berusaha memberikan 

pelayanan pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan anak usia dini. Pendidik 

dan orangtua juga tidak akan kehabisan ide 

dalam membuat program kegiatan untuk 

meningkatkan keterampilan motorik anak 

karena alam sudah sangat membantu 

sebagai tempat, alat dan media untuk 

menstimulus perkembangan anak.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan 

penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran berbasis alam terbukti 

efektif untuk meningkatkan keterampilan 

motorik halus dan motorik kasar anak usia 

4-5 tahun. Model pembelajaran berbasis 

alam nyatanya lebih baik dari model 

pembelajaran konvensional dilihat dari 

aktivitas motorik anak seperti membuat 

kerajinan tangan, mengkonstruksikan 

bangunan, menggunakan mainan, 

melakukan aktivitas permainan outdoor 

dan olahraga outdoor. Hal ini karena 

didalam Model PBA terdapat daya tarik 
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dan proses yang mampu mengakomodasi 

karakteristik belajar anak.  

Selain itu, Model PBA merupakan 

model pembelajaran yang berprinsip pada 

belajar tentang alam, belajar dengan 

menggunakan alam, dan belajar bersama 

alam. Kegiatan dalam  pembelajaran model 

PBA ditekankan pada kebebasan anak 

memilih kegiatan berdasarkan keinginan 

dan minat anak. Kegiatan tersebut 

melibatkan seluruh anggota gerak dan 

panca indera anak sehingga proses 

perkembangan anak dapat terjadi lebih 

cepat dan optimal. 
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Abstrak 

Sebagai follow up dari pembelajaran disekolah, harus adanya kesesuaian stimulus yang 

dilakukan antara guru dan orangtua, untuk itu dibutuhkan pelaporan hasil perkembangan anak 

secara mendetail, mengenai semua hal dalam setiap aspek-aspek perkembangan tersebut. 

Namun pada kenyataannya dalam hal pelaporan perkembangan anak, teknik yang dilakukan 

guru kurang sesuai dalam memberikan informasi yang seakurat mungkin kepada orangtua. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas sejauh mana kontribusi ICT dalam penilaian 

pada pendidikan anak usia dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan 

pada 5 sekolah taman kanak-kanak di Yogyakarta. Data diperoleh dengan menggunakan 

observasi dan wawancara.Penelitian ini menggunakan data deskriptif kualitatif yaitu berupa 

narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ICT menjadi cara yang efektif untuk guru 

agar dapat dengan mudah menjelaskan dan melaporkan kepada para orangtua mengenai 

perkembangan anak selama proses pembelajaran berlangsung disekolah, dan para orangtua 

pun dapat langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh guru karena telah diiringi dengan 

bukti-bukti yang kuat. 

Kata Kunci: Kontribusi ICT,Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini 

 

ICT CONTRIBUTION IN ASSESSMENT FOR EARLY CHILDREN EDUCATION 

 

Abstract 

As a follow-up of school learning, there must be a stimulus match between teachers and 

parents, for which it is necessary to report the results of child development in detail, about all 

the aspects in each aspect of the development. But in reality in terms of reporting child 

development, the techniques that teachers do are not appropriate in providing information that 

is as accurate as possible to parents. This research was conducted to see the effectiveness of 

the extent of the contribution of ICT in the assessment of early childhood education. This 

study used a qualitative method conducted in 5 kindergarten schools in Yogyakarta. Data was 

obtained using observation and interviews. This study uses qualitative descriptive data in the 

form of narratives. The results of this study indicate that ICT is an effective way for teachers 

to be able to easily explain and report to parents about child development during the learning 

process takes place in school, and parents can immediately trust what the teacher says because 

it has been accompanied by evidence strong. 

Keywords: ICT Contribution, Assessment of Early Childhood Education. 

 

PENDAHULUAN 

Pada masa usia dini anak mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan yang 

cukup pesat, dimana perkembangan 

tersebut harus dapat diransang dengan 

baik. Dalam pendidikan anak usia dini 

sangat penting untuk menstimulus aspek-

aspek perkembangan anak yaitu aspek 

kemampuan dasar, fisik motorik, kognitif, 

bahasa, dan seni dan aspek pembiasaan 

moral dan nilai-nilai agama serta sosial 

emosional. Sebagai follow up dari 

pembelajaran disekolah, harus adanya 

kesesuaian stimulus yang dilakukan antara 

guru dan orangtua, untuk itu dibutuhkan 

pelaporan hasil perkembangan anak secara 
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mendetail, mengenai semua hal dalam 

setiap aspek-aspek perkembangan tersebut. 

Namun pada kenyataannya dalam hal 

pelaporan perkembangan anak, teknik 

yang dilakukan guru kurang sesuai dalam 

memberikan informasi yang seakurat 

mungkin kepada orangtua. Terkadang 

orangtua pun kurang bisa menerima hasil 

perkembangan anaknya yang telah 

dilaporkan oleh guru, inilah penyebabnya 

yang membuat guru memiliki 

permasalahan dalam berkomunikasi apa 

yang terjadi dalam perkembangan anak 

yang sebenarnya. Jika perkembangan anak 

cukup berkembang dengan baik, maka 

guru dapat melaporkannya dengan sangat 

mudah, akan tetapi sebaliknya jika 

perkembangan anak terjadi kurang baik 

atau anak memiliki keterlambatan maka 

guru sangat sulit untuk melaporkan hal ini 

pada orangtua, ini dikarenakan pada 

umumnya sebagian orangtua tidak dapat 

menerima dan tidak mempercayai apa 

yang dikatan guru, meskipun guru telah 

mengatakan apa yang sebenarnya terjadi 

pada anak.  

Permasalahan seperti ini akan 

mengakibatkan terjadinya 

miscommunication karena keterbatasan 

bahasa guru dan orangtua yang kurang 

baik. Maka dari itu dibutuhkan suatu alat 

atau media yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pada orangtua apa yang 

terjadi selama proses pembelajaran 

berlangsung, media tersebut dapat berupa 

dokumentasi ICT, dimana disetiap proses 

pembelajaran berlangsung guru dapat 

mendokumentasikan gambar kegiatan 

anak, hal-hal apa yang dilakukan anak 

setiap harinya, setelah itu sepulang sekolah 

guru dapat mengirimkan dokumentasi 

gambar tersebut pada orangtua lewat via 

whatsapp serta menjelaskan apa yang 

sedang dilakukan anak dalam dokumentasi 

tersebut. Dokumentasi ini setiap harinya 

akan dikumpulkan dan disimpan oleh guru 

dalam bentuk file, dimana satu file berisi 

seluruh perkembangan untuk satu anak, 

dengan begitu miscommunication tersebut 

dapat diminimalisir. 

Aspek-Aspek Perkembangan Anak Usia 

Dini 

Aspek-aspek penting yang harus 

dikembangkan pada anak usia dini adalah 

aspek kemampuan dasar, fisik motorik, 

kognitif, bahasa, dan seni dan aspek 

pembiasaan moral dan nilai-nilai agama 

serta sosial emosional. 

1. Fisik motorik  

Keterampilan motorik merupakan 

gerakan yang didasari dari gerak dasar, 

yang dilakukan secara sengaja dan 

dikontrol oleh syaraf-syaraf otak, “urutan 

perkembangan keterampilan motorik ini  

mengikuti dua prinsip yaitu prinsip 

chepalocaudal (dari kepala ke ekor), 

menunjukkan urutan perkembangan, 

dimana bagian atas badan lebih dahulu 

berfungsi dan terampil digunakan sebelum 

bagian yang lebih rendah. Kedua, prinsip 

proxim odistal (dari dekat ke jauh), 

menunjukkan perkembangan keterampilan 

motorik, dimana bagian tengah badan lebih 

dahulu terampil sebelum dibagian-bagian 

sekelilingnya” (hasanah, 2016:721). 

Keterampilan motorik terbagi menjadi dua 

bagian yaitu keterampilan motorik kasar 

dan keterampilan motorik halus.Dimana 

keterampilan motorik kasar yaitu 

kemampuan yang menggunakan otot-otot 

besar, sedang keterampilan motorik halus 

yaitu kemampuan yang menggunakan otot-

otot kecil. “perkembangan fisik individu 

meliputi empat aspek yaitu: (1) Sistem 

syaraf, yang sangat mempengaruhi 

perkembangan kecerdasan dan emosi, 

(2)Otot-otot, yang mempengaruhi 

perkembangan kekuatan dan kemampuan 

motorik; (3) Kelenjar Endokrin, yang 

menyebabkan munculnya pola-pola 

tingkah laku baru, seperti pada usia remaja 

berkembang perasaan senang untuk aktif 

dalam suatu kegiatan, yang sebagian   

anggotanya terdiri atas lawan jenis, dan (4) 

Struktur fisik/tubuh, yang meliputi tinggi, 

berat dan proporsi” Kuhlen dan Thompson 

(hasanah, 2016:721). 

2. Kognitif 

Keterampilan kognitif merupakan 

salah satu aspek perkembangan yang harus 
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berkembang secara optimal pada diri anak, 

perkembangan kognitif berhubungan 

dengan kemampuan berfikir, “kognitif 

adalah proses yang terjadi secara internal 

dalam pusat susunan saraf manusia yang 

sedang berpikir” Gagne (Hayati, 

Cholimah, Christianti, 2017:183). Pada 

perkembangan kognitif ini memiliki tahap-

tahap perkembangan, dan tahap-tahap 

perkembangan kognitif memiliki tingkatan 

usianya seperti,  

3. Bahasa 

Bahasa adalah sebuah interaksi saling 

berkomunikasi dengan lingkungan 

sekitarnya, perkembangan bahasa pada 

anak usai dini tentunya memiliki 

karakteristiknya. “membagi perkembangan 

bahasa anak usia dini menjadi 2, yaitu  

karakteristik kemampuan bahasa anak usia 

4 tahun dan karakteristik  kemampuan  

bahasa  anak  usia  5-6  tahun.  

Karakteristik kemampuan bahasa anak usia 

4 tahun ditandai dengan, terjadi 

perkembangan yang  cepat  dalam  

kemampuan  bahasa  anak, anak sudah 

dapat menggunakan kalimat dengan baik 

dan benar, telah menguasai 90% dari 

fonem dan sintaksis bahasa yang 

digunakan, dapat  berpartisipasi  dalam  

suatu  percakapan, anak sudah dapat 

mendengarkan orang lain berbicara dan 

menanggapi pembicaraan tersebut. 

Sedangkan karakteristik kemampuan  

bahasa  anak  usia  5-6  tahun  ditandai 

dengan: Sudah dapat mengungkapkan 

lebih dari 2500 kosakata, lingkup kosakata 

yang dapat  diungkapkan  anak  

menyangkut:  warna, ukuran,  bentuk,  

rasa,  bau,  keindahan,  kecepatan,  suhu,  

perbedaan, perbandingan jarak dan 

permukaan, anak usia 5-6 tahun dapat 

melakukan peran pendengar yang baik, 

dapat  berpartisipasi  dalam  suatu  

percakapan,  anak  sudah  dapat, 

mendengarkan orang lain berbicara dan 

menanggapi pembicaraan tersebut, 

percakapan  yang  dilakukan  oleh  anak  

usia  5-6  tahun  telah  menyangkut 

berbagai  komentaranya  terhadap  apa  

yang  dilakukan  oleh  dirinya  sendiridan 

orang lain, serta apa yang dilihatnya., anak 

pada usia 5-6 tahun sudah dapat 

melakukan ekspresi diri, menulis, 

membaca bahkan berpuisi.Pengenalan  

bahasa  yang  lebih  dini  dibutuhkan  

untuk  memperoleh keterampilan  bahasa  

yang  baik” Jamaris(Hayati, Cholimah, 

Christianti, 2017:185). 

4. Seni 

Seni adalah bagian dari kreatif yang 

telah berada pada diri anak sejak dari kecil, 

seni juga dapat dikatakan bakat sesorang 

yang dapat menciptakan atau 

menghasilkan sebuah karya yang baru dan 

indah, “Bakat seni merupakan cara berpikir 

seseorang tentang  seni  dan  secara  

struktur  bakat seni terdiri dari tiga bagian 

yaitu persepsi, produksi, dan refleksi” 

(Gardner  dalam  Stinson,  1991) (antara, 

2015:31).  Namun lepas dari itu guru harus 

dapat mengembangkan kemampuan seni 

yang telah ada pada diri anak, 

mengembangkan kemampuan seni menjadi 

sebuah tugas guru, guru harus dapat 

menstimulus aspek perkembangan seni 

juga apad anak. 

5. Nilai agama moral 

Nilai agam moral sangat penting untuk 

menstimulasi diri anak, agar ia menjadi 

pribadi yang baik, namun dari itu guru 

harus dapat menanamkan nilai-nilai agama 

moral pada anak, untuk itu guru 

memerlukan startegi yang dapat 

mengembangkan kemampuan nilai agama 

moral anak, “Melalui Kegiatan 

Terintegrasi Kegiatan terintegrasi adalah 

kegiatan pengembangan materi nilai-nilai 

agama dan moral yang disisipkan melalui 

pengembangan kemampuan dasar lainnya 

seperti pengembangan bahasa, kognitif, 

fisikmotorik, sosial emosional” (antara, 

2015:31). Nilai agama moral berperan 

penting pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran harian (RPPH).“Program ini 

dimasukkan ke dalam Rencana Kegiatan 

Harian (RKH) secara terprogram dan 

diintegrasikan dengan pengembangan 

kemampuan dasar lainnya.Salah satu 

contoh ketika menyampaikan tema 

misalnya “Aku” sub tema “Bagian 
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tubuhku“, disamping mengembangkan 

kemampun kognitif, bahasa, fisik, juga 

nilainilai agama seperti bagian-bagian alat 

indera ciptaan Tuhan kaitannya dengan 

bagaimana anak harus mensyukuri 

terhadap fungsifungsinya yang bisa 

diperoleh, kemudian di situ dikembangkan 

nilai-nilai moralnya dimana anak mampu 

menjaga dan merawat semua panca indera 

yang diberikan oleh Tuhan kepada kita” 

(antara, 2015:31). 

6. Sosial emosional 

Perkembangan sosial adalah sebuah 

interaksi sosial yang dapat berjalan dengan 

baik dengan lingkungan sekitar, 

“perkembangan sosial adalah perolehan 

kemampuan berperilaku yang sesuai 

dengan tuntutan sosial” Hurlock 

(Musyarofah, 2017:106).Keterampilan 

sosial merupakan suatu kemampuan dalam 

menyesuaikan diri pada lingkungan baru 

maupun lingkungan lama. Perkembangan 

sosial memiliki ciri-ciri pada anak usai dini 

yaitu “memiliki satu atau dua sahabat 

tetapi cepat berganti, bisa menyesuaikan 

diri secara sosial, sudah mau bermain 

dengan temannya dalam kelompok kecil 

dan kurang terorganisir dengan baik, 

perselisihan kerap terjadi akan tetapi hanya 

berlangsung beberapa saat kemudian 

mereka baikan kembali, anak yang lebih 

kecil sering bermain bersebelahan dengan 

anak yang lebih besar, dan anak-anak telah 

menyadari peran jenis kelamin dan sex 

typing” (Sri Harini dan Aba Firdaus, 2003: 

60) (Musyarofah, 2017:107). 

Assessment Pada Pendidikan Anak Usia 

Dini 

“Penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan proses, dan penilaian 

merupakan rangkaian  program pendidikan 

yang utuh, dan merupakan satu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan satu dengan 

yang lainnya.dalam hal ini penilaian dapat 

juga sebagai Asesmen” (Anhusadar Al-

Ta’dib, 2013:59). Untuk itu assessment 

sangat penting pada proses pembelajaran, 

guna untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan anak berkembang sesuai 

dengan aspek-aspek penting 

perkembangan anak usia dini, “Asesmen 

merupakan suatu proses kegiatan yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data atau 

bukti-bukti tentang perkembangan dan  

hasil belajar yang berkaitan dengan 

perkembangan anak usia dini” Jamaris 

(Anhusadar Al-Ta’dib, 2013:59). Selain 

dari itu assessment berperan penting dalam 

proses pembelajaran sebagai pelaporan 

dari guru untuk orangtua. Asseement 

menjadi dasar penilaian evaluasi, namun 

assessment juga tidak hanya sekedar 

pengujian dan pengukuran saja, assessment 

berperan untuk guru dapat memahami 

kompetensi akademis dan perilaku serta 

tingkat perkembangan anak.“Penting untuk 

mengetahui dan memahami apa yang 

mendasari skor tersebut yaitu apa yang 

mungkin telah mempengaruhi kinerja anak 

dan menghasilkan skor tertentu pada tes 

khusus”(Gullo, 2005:3). 

Untuk itu sangat penting bagi guru 

memahami perkembangan kompetensi dan 

perilaku anak agar selain guru dapat 

membuat penilaian dan evaluasi tetapi 

guru juga dapat membuat keputusan yang 

tepat untuk memilih penggunaan 

instrument dan metode penilaian.Mengenai 

hasil prosedur penilaian, guru juga harus 

dapat membuat keputusan tentang 

terinformasi kuat tentang perkembangan 

anak usia dini dan diikuti dengan 

kurikulum. “Asesmen merupakan  istilah 

umum yang didefiniksikan sebagai sebuah 

proses yang ditempuh untuk mendapatkan   

informasi yang digunakan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan mengenai 

para siswa, kurikulum, program-program 

dan kebijakan pendidikan, metode dan 

instrumen pendidikan lainnya olehsuatu 

badan, lembaga, organisasi dan institusi 

resmi yang menyelenggarakan suatu 

aktifitas tertentu” (Gullo, 2005:3). 

Sehingga dengan adanya assessmen guru 

dapat membuat keputusan mengenai sejauh 

mana perkembangan anak selama proses 

pembelajaran berlangsung, keputusan dan 

laporan yang dibagikan pada orangtua ini 

berguna untuk agar orangtua dapat mencari 

cara untuk membantu pertumbuhan dan 
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perkembangan anak sesuai dengan 

usianya. “Penilaian digunakan sebagai 

patokan untuk pengambilan keputusan, 

keputusan tersebut berkaitan dengan 

individu atau anak, program atau 

kurikulum dan sekolah secara keseluruhan, 

dan nilai yang diberikan berguna bagi 

semua pihak yang terlibat dalam 

membantu pertumbuhan dan 

perkembangan anak, khususnya orangtua, 

guru, dan anak sendiri” (Anita yus, 

2011:47). 

Akan tetapi tidak mudah bagi guru 

untuk melaporkan sejauh mana 

perkembangan anak pada orangtua, guru 

memerlukan cara atau teknik yang dapat 

diterima oleh orangtua mengenai laporan 

assessment perkembangan anak. “Masalah 

seputar pengujian dan pengukuran pada 

anak usia dini telah menjadi rumit, 

penggunaan yang tepat (atau 

penyalahgunaan) dari penilaian dan 

evaluasi informasi dapat mempengaruhi 

arah anak-anak atau kelompok individu 

awal anak-anak, serta pendidikan 

kemudian lintasan perkembangan” (Gullo, 

2005:3). Untuk itu guru harus dapat 

memiliki bukti-bukti yang kuat saat akan 

melaporkan hasil perkembangan anak pada 

orangtua, guru juga dapat membangun 

komunikasi yang baik pada orangtua 

seperti melalui teknologi canggih 

hanphone. Guru harus dapat 

memanfaatkan ICT sebaik-baik mungkin 

dalam membangun komunikasi yang baik 

pada orangtua. 

ICT memiliki peran tersendirinya yang 

dapat memberikan kontribusi sangat berarti 

dalam pembelajaran anak usia dini, peran 

ICT yang dimaksud adalah pemanfaatan 

ICT dalam proses pembelajaran anak usia 

dini, pemanfaatan ICT dalam assessment, 

dan pemanfaatan ICT dalam pelaporan 

hasil perkembangan anak, hal yang 

mengenai ini selalu tidak terlepas dari 

peranan pembelajaran guru dan orangtua. 

Saat ini, penulis lain mempromosikan 

penggunaan teknologi dan berpendapat 

bahwa teknologi adalah alat yang berguna 

untuk belajar (Bolstad 2004; Hatzigianni 

dan Margetts 2012 ). Pendidik secara aktif 

terlibat dalam membangun hubungan yang 

kuat dengan anak-anak dan orang tua serta 

menciptakan kemitraan dengan keluarga, 

yang didukung melalui Awal Tahun 

belajar Framework, dokumen nasional 

untuk memandu praktek pendidik 

(Pemerintah Australia 2009; O’Connor, 

2016). Namun, kemampuan pendidik 

untuk menggabungkan promosi hubungan 

orangtua-anak positif ke dalam 

perencanaan program dan praktek kerja 

tergantung pada tingkat pendidik 

pengetahuan bagaimana membangun 

hubungan yang kuat dan seberapa baik 

mereka memahami orang tua dan anak 

(Barblett dan Maloney 2010; O’Connor, 

2016). 

Jika suatu situasi menjelaskan 

pencapaian pengaturan sekolah untuk anak 

usia dini, akan menggambarkan gambaran 

orangtua dan guru berkolaburasi dalam 

upaya mereka untuk mendukung 

pengajaran anak-anak. Artinya orangtua 

dan guru harus dapat menjalin hubungan 

komunikasi yang baik atau sejalan.Namun 

“mengadakan pembicaraan dengan 

menyatakan bahwa ini bukan kenyataan. 

Bahkan, lebih sering dari pada tidak, 

hubungan orangtua dan sekolah 

berlangsung pada ketentuan professional, 

menggunakan bahasa dan lokasi mereka, 

dalam struktur sosial yang menciptakan 

hambatan bagi orang tua yang bukan 

bagian dari kelompok sosial atau 

profesional ini dan dapat mengakibatkan 

orang tua mengalami jarak sosial dan 

ptidak berdaya” (Tett, 2010; Mehaan, 

2017). Interaksi guru dengan orang tua 

dalam penempatan mereka sampai saat ini 

telah terbatas, tetapi harapan program 

berarti bahwa ini bagian dari peran 

profesional mereka dalam fokus dan 

bekerja dengan orang tua adalah pusat 

muncul identitas mereka sebagai guru. 

Untuk itu membutuhkan solusi dalam 

permasalahan ini, ICT dapat menjadi salah 

satu solusi dari permasalahan interaksi 

guru dan orang tua yang kurang baik 

selama ini, yaitu dengan cara guru dapat 
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memanfaatkan media ICT pada saat proses 

pembelajaran berlangsung seperti 

membuat rekaman video ketika anak 

sedang bermain dan ketika anak sedang 

melakukan kegiatan disekolah. “Video 

rekaman interaksi bermain anak-anak 

mungkin menjadi katalis sangat kuat untuk 

refleksi karena memungkinkan tampilan 

dengan berulang terbatas untuk 

memperdalam pemahaman” (Hedges, 

2016). 

Secara khusus, berulang melihat 

episode interaksi anak-anak dengan satu 

sama lain dapat dengan cepat mendorong 

dan refleksi, mengambil keputusan, dan 

tindakan. “Kami berpendapat bahwa 

penelitian dan pengajaran tim yang terlibat 

dalam refleksi dan dialog menggunakan 

rekaman video dapat menciptakan 

komunitas belajar sukses bahwa 

pembangunan teori kerja anak asuhnya 

ini”(Hedges, 2016). “Kami berpendapat 

bahwa penelitian dan pengajaran tim yang 

terlibat dalam refleksi kolaboratif dan 

Logue dia- tentang rekaman video dapat 

mendorong refleksi-in-aksi yang lebih 

besar serta refleksi-on-tindakan” (Schön 

1987; Hedges, 2016). Dan dalam sekitar 

momen sehari-hari sibuk mengajar di 

pendidikan anak usia dini, melalui analisis 

rekaman video kami mengungkapkan 

kompleks pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap anak-anak menggambar untuk 

memberlakukan keinginan mereka untuk 

berhubungan dengan teman sebaya, 

mengembangkan identitas menjadi teman, 

dan terlibat kompeten dalam kegiatan 

bersama, percakapan, dan usaha. 

Tidak semua anak-anak akan menuruti 

apa yang dikatakan oleh guru, bahkan 

sebagian dari anak-anak ada yang 

membuat keributan dikelas da nada yang 

suka mengganggu temen kelasnya saat 

proses kegiatan pembelajaran berlangsung. 

“Anak-anak yang mengalami gangguan 

perilaku telah diamati dan dilaporkan oleh 

guru-guru akibat terlibat kurang positif 

dengan guru, teman sebaya, dan tugas-

tugas” (Torres, 2009; Willifoerd, 

2018).“Perilaku ini mencegah anak-anak 

dari sepenuhnya terlibat dalam kesempatan 

belajar dan menantang bagi guru untuk 

mengelola” (Graziano et al., 2015; 

Williford,2018). Meskipun guru telah 

mencoba berusaha melakukan berbagai 

strategi yang efektif dalam ruang kelas 

sekolah, akan tetapi guru masih belum 

memiliki dukungan akses dalam hal 

gangguan ini, guru belum berhasil dalam 

mengimplementasikan strategi-strateginya.  

“Salah satu tantangan dalam literatur 

anak usia dini di EF adalah bahwa kinerja 

anak pada tugas-tugas yang konon 

mengukur kemampuan EF mencerminkan 

berbagai proses kognitif, bukan hanya 

keterampilan EF. Sebagai contoh, berbagai 

persepsi, bahasa reseptif, kecepatan 

pemrosesan, dan keterampilan motorik 

halus mungkin berkontribusi terhadap 

kinerja anak-anak pada tugas-tugas EF, 

banyak dari proses kognitif, yang telah 

secara kolektif disebut sebagai dasar 

kemampuan kognitif (FCAs), berkembang 

dengan cepat pada anak usia dini” (Espy, 

2017; Willoughby, 2018). Penilaian guru 

pada anak dapat dilakukan pada proses-

proses kegiatan  yang sedang berlangsung, 

pada umumnya guru menilai anak saat 

anak melakukan kegiatan yang diperintah 

guru, seperti melakukan menempel manik-

manik kertas origami pada gambar-gambar 

yang telah ditentukan oleh guru, sehingga 

disinilah guru akan menilai aspek 

perkembangan kemampuan motorik halus 

anak.“Selain itu, perbedaan individu dalam 

kemampuan pengolahan informasi dasar 

yang muncul pada masa bayi, termasuk 

kecepatan pemrosesan, memberikan 

kontribusi terhadap kinerja anak-anak pada 

tugas-tugas EF pada anak usia dini” 

(Hendry, Jones, & Charman, 2016; 

Willoughby, 2018). 

Penyelidikan 

Selama proses pembelajaran 

berlangsung assessment sangat berperan 

penting di PAUD, guru harus dapat 

melakukan observasi atau mengamati 

perkembangan dan tingkah laku anak 

setiap harinya. Model konsultasi saat ini 

dapat mengambil manfaat dari peningkatan 
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pengetahuan dan keterampilan guru untuk 

mengamati perilaku anak dalam konteks 

dan pemahaman mereka tentang 

bagaimana pelaksanaan strategi perubahan 

keterlibatan kelas anak-anak.Pengamatan 

atau observasi ini dilakukan untuk 

memberi penilaian kepada anak mengenai 

perkembangannya saat melakukan 

kegiatan. “perkembangan anak-anak juga 

manfaat dari hubungan yang kuat dari 

pendidik dan orang tua, terutama ketika 

hubungan difokuskan pada pencapaian 

tujuan yang sama untuk anak, (Pirchio et 

al. 2013, O’Connor, 2016)”.  

Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

guru harus dapat melakukan kegiatan-

kegiatan berupa pemberian tugas terhadap 

anak sesuai dengan kemampuan dan 

usianya. “Tugas adalah untuk 

meningkatkan waktu penilaian secara 

keseluruhan, meskipun isu-isu beban uji 

yang penting untuk anak-anak dari segala 

usia, mereka sangat menonjol ketika 

bekerja dengan anak-anak usia prasekolah, 

untuk siapa waktu penilaian biasanya 

dibatasi untuk 30-45 menit per pengujian 

kesempatan, (Willougby, 2018).Pemberian 

tugas adalah salah satu strategi guru untuk 

menanggapi perilaku yang menantang dari 

anak, “Kami mengembangkan Belajar 

obyektif Amati Anak (LOOK) Model 

konsultasi untuk meningkatkan 

pemahaman guru tentang hubungan antara 

praktek mereka dan keterlibatan anak 

untuk anak-anak yang menampilkan 

perilaku menantang, (Williford, 2018)”. 

Pada saat observasi berlangsung guru 

harus mengdokumentasikan kagiatan yang 

dilakukan oleh anak, dokumentasi yang 

dimaksud dapat berupa narasi secara 

tertulis, akan tetapi untuk membutuhkan 

data yang lebih akurat lagi agar supaya 

dapat dengan mudah menjelaskan pada 

orangtua mengenai perkembangan anak 

dan orangtua juga dapat mempercayai apa 

yang ditulis dan dikatakan oleh guru, maka 

guru dapat menggunakan ICT selama 

observasi tersebut. ICT yang dimaksud 

adalah salah satunya guru dapat membuat 

sebuah video atau merekam kegiatan apa 

yang sedang dilakukan oleh anak, strategi 

seperti ini dapat bermanfaat khususnya 

untuk guru, dengan adanya ICT guru dapat 

dengan mudah dalam melaporkan pada 

orangtua mengenai perkembangan anak 

dan juga dapat memudahkan guru untuk 

mengevaluasi dirinya. “Menggunakan 

video dalam proses belajar mengajar juga 

mendorong guru untuk menjadi lebih 

bijaksana tentang apa yang mereka lihat 

seperti itu terjadi, asalkan mereka diberi 

beberapa petunjuk tentang apa yang harus 

hadir saat mempelajari video (Cherrington 

dan Loveridge 2014). 

Guru harus dapat berinteraksi dan 

mengelola hubungan yang baik dengan 

orangtua, “Kemampuan pendidik untuk 

menggabungkan hubungan positif 

orangtua-anak ke dalam perencanaan 

program dan praktek kerja tergantung pada 

tingkat pengetahuan pendidik bagaimana 

membangun hubungan yang kuat dan 

seberapa baik mereka memahami orang tua 

dan anak (Barblett dan Maloney 2010). 

Jika guru memiliki hubungan baik dengan 

orangtua, maka hubungan guru dan 

orangtua pun berjalan dengan baik, jika 

hubungan kerja sama antara guru dan 

orangtua berjalan dengan baik maka akan 

berdampak positif pada anak. “Kerjasama 

antara sekolah dan rumah dapat 

meningkatkan prestasi pendidikan dan 

bukti menunjukkan bahwa peluang hidup 

lebih ditingkatkan oleh dukungan rumah 

(Tett, 2010, Meehan, 2017). 

 

METODE 

Metode yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif 

yaitu berusaha mengungkapkan 

perkembangan anak kepada orangtua 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Responden dalam penelitian ini adalahguru 

dari 10 lembaga PAUD/TK/RA di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dan 1 di Klaten 

dengan sebaran 3 di kabupaten Bantul, 2 di 

Kulon Progo, 2 di Sleman, 2 di 

Yogyakarta. Dalam dunia pendidikan 

assesmen bukan menjadi suatu 

hasil,melainkan suatu proses yang 
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dilakukan secara sistematis. Proses-proses 

itu adalah mengumpulkan data atau 

informasi, kemudian menganalisis, 

menafsirkan, dan memberikan keputusan 

tentang data atau informasi yang 

dikumpulkan.Pengumpulan data dapat 

berupa catatan-catatan kecil atau narasi 

yang berupa infromasi perkembangan 

anak, dan dapat menggunakan media ICT 

yaitu kamera untuk memfotokan atau 

merekam video kegiatan anak. 

Asesmen menjadi suatu hal yang 

sangat penting pada saat kegiatan 

berlangsung, dikarenakan informasi yang 

didapat dalam asesmen sangat bermanfaat 

bagi guru maupun orangtua.Pelaporan 

disini tidak hanya berupa narasi tetapi juga 

berupa media ICT, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan 

perkembangan anak dalam suatu kegiatan 

yang diberikan. Tujuan asesmen disini 

ialah melihat perkembangan anak usia dini 

dalam hal menggambarkan kemajuan 

perkembangan belajar anak, memperbaiki 

dan mengembangkan kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan anak. Dan 

hasil dari asessmen perkembangan anak 

dapat digunakan untuk keperluan 

administrasi yaitu laporan perkembangan 

seperti perkembangan kognitif, bahasa, 

motorik, sosial dan emosional, serta 

nam.Ini juga berguna untuk sebagai 

laporan tertulis pada orangtua tentang 

perkembangan anak. Selanjutnya dari data 

observasi diperoleh informasi bahwa 

mayoritas guru PAUD/TK/RA dalam 

melakukan asesmen informal 

perkembangan anak usia secara umum 

dengan menggunakan metode observasi 

dan portofolio tampilan anak, mengakses 

perkembangan fisik/motorik pada anak 

usia dini menggunakan metode observasi, 

mengakses perkembangan kognitif pada 

anak usia dini menggunakan metode 

portofolio tampilan anak, mengakses 

perkembangan bahasa pada anak usia dini 

menggunakan metode observasi, 

mengakses perkembangan sosial-

emosional pada anak usia dini 

menggunakan metode observasi, dan 

pelaporan akhir perkembangan anak usia 

dini menggunakan metode narasi/catatan 

harian.  

Assessment dalam PAUD dilakukan 

selama proses pembelajaran, artinya 

adalahguru  langsung  mengobservasi  

perkembangan  anak  pada  saat  proses  

pembelajaran berlangsung.  Hasil obervasi  

tersebut  harus  didokumentasikan.  Selain  

dokumentasi  dalam  bentuk  narasi  secara 

tertulis,  juga  dapat  menggunakan  ICT 

yaitu berupa kamera. Karena penggunaan  

ICTyang berbasis kamera ini  disinyalir  

lebih  efektif  karena dokumentasinya  

lebih  akurat.  Misalnya  dengan  

menggunakan  kamera  digital  atau  video. 

Semua  aktivitas  anak  direkam  dan  

difoto. Setelah itu dokumen tersebut setiap 

harinya dikirim untuk orangtua melalui 

sebuah aplikasi whatsapp.Kemudian  

hasilnya  disimpan  dalam  sebuah  

file(satu  anak  memiliki  satu  file). 

Dokumentasi  dengan  menggunakan  ICT  

yang  telah  ada,  selanjutnya  dilaporkan 

kepada orang tua sehingga secara bersama-

sama baik guru maupun orang tua dapat 

merefleksi stimulasi  yang  diberikan  ke  

anak.  Dengan  demikian  tidak  ada  

perbedaan  stimulasi  antara orang tua di 

rumah dan guru di sekolah. Selain itu, 

pemanfaatan  ICT dapat berupa mediasi 

antara guru dan orang tua agar tidak ada 

miscommunication antara guru dan orang 

tua. Dalam pelaporan yang berbentuk 

narasi tertulis atau hanya lisan biasanya 

terjadi  miscommunicationkarena  

keterbatasan  guru  dan  orang  tua dalam 

berkomunikasi.  Misalnya  bahasa  yang  

digunakan  guru  kurang  baik sehingga  

orang  tua  tersinggung.  Namun  bila  

diikuti  oleh  hasil  dokumentasi  ICT, 

maka miscommunication  tersebut  dapat  

diminimalisir.  Adanya  keselarasan  antara  

orang  tua  dan guru, memberikan contoh 

yang baik kepada anak (guru dan orang tua 

merupakan sama-sama memiliki peran 

penting yaitu menjadi model bagi anak). 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Permasalahan yang dihadapi oleh guru 

adalah guru kurang mampu dalam 

melaporkan perkembangan anak, karena 

permasalahan yang dihadapi guru adalah 

ketika guru melaporkan perkembangan 

anak, guru mendapat respon positif dan 

tidak jarang juga guru mendapatkan respon 

negative dari orangtua, ini dikarenakan 

yang mendapat respon positif yaitu 

orangtua sepenuhnya mempercayai apa 

yang dikatakan oleh guru mengenai 

perkembangan anaknya, akan tetapi ada 

yang merespon negatif ini dikarenakan 

orangtua tidak dapat menerima apa yang 

dikatakan oleh guru terhadap 

perkembangan anaknya, dan ini juga 

dikarenakan bahasa guru yang kurang 

dapat diterima oleh orangtua, serta guru 

juga kurang memiliki strategi untuk 

menjelaskan pada orangtua tentang 

bagaimana perkembangan anak mereka, 

sehingga terjadi komunikasi yang kurang 

baik antara guru dan orang tua, untuk itu 

guru membutuhkan solusi dalam 

permasalahan ini, dan salah satu solusinya 

adalah guru dapat menggunakan media 

ICT pada saat proses permasalahan 

berlangsung. Penggunaan ICT yang 

dimaksud adalah dengan menggunakan 

kamera digital, jadi guru dapat memotokan 

anak ataupun memvideokannya semua 

kegiatan yang dilakukan anak. 

Kemudian hasilnya akan dikirim 

kepada orangtua bisa lewat sebuah aplikasi 

whatsapp dan dapat pula lewat email setiap 

harinya, serta hasil dari setiap hari 

dokumentasi tersebut juga harus disimpan 

oleh guru dan dijadikan satu file untuk satu 

anak. Portofolio berisi 3 bagian utama: a) 

tempat penyimpanan untuk menyimpan 

atau bukti arsip, b) area refleksi yang dapat 

dibagi dengan orang lain untuk umum 

komentar, dan c) presentasi atau daerah 

publik di mana satu dapat menampilkan 

dirinya untuk tujuan yang berbeda. Bukti 

elektronik dapat berisi teks yang disimpan, 

file, gambar, audio atau video klip, entri 

blog, twitter dan teks media sosial, dan 

berbagai web link, (Alam, 2015).   

Jadi dengan cara yang efektif ini guru 

dapat dengan mudah menjelaskan kepada 

para orangtua, dan para orangtua pun dapat 

langsung mempercayai apa yang dikatakan 

oleh guru karena telah diiringi dengan 

bukti-bukti yang kuat. E Portofolio adalah 

semacam bukti aktual dari proses belajar 

dan prestasi belajar, dan E-Portofolio 

memungkinkan berbagi informasi dengan 

yang lain membuatnya menjadi alat yang 

ampuh dalam pengembangan pribadi dan 

professional, (Alam, 2015). Jadi yang 

dimaksud dengan portopolio disini adalah 

suatu penilaian yang digunakan secara 

langsung untuk menilai kegiatan apa yang 

dilakukan oleh anak, tujuannya adalah 

untuk melihat perkembangan kemampuan 

anak dalam melakukan seuatu kegiatan. 

Dalam melakukan penilaian ini guru harus 

sangat berhati-hati dalam 

mempertimbangkan perkembangan yang 

terjadi pada anak karena perkembangan 

bagi anak ini sangat penting untuk 

diketahui oleh orangtuanya. 

“Pelaksanaan  ICT  pendidikan  bagi  

guru  dapat  menggunakan  terminologi  

bahwa  e-learning yang diterapkan 

memiliki makna, pembelajaran baik secara 

formal maupun informal   yang dilakukan 

melalui media elektronik, seperti Internet, 

Intranet, Ektranet, CDROM, video tape, 

DVD, TV, Handphone, PDA dll,dengan 

demikian perangkat ICT dapat 

menggunakan  sistem pembelajaran online 

learning maupun menggunakan perangkat 

media elektronik yang lainnya secara 

terpisah (stand alone) tidak on line atau 

off-line” Fathoni, Sukirman, Riyana, 

2010:187). 

 

SIMPULAN 

Di abad 21 ini ICT memiliki peran 

tersendiri dalam berkontribusi pada 

pendidikan anak usia dini, yang dimana 

ICT sangat dibutuhkan untuk melaporkan 

hasil dari perkembangan anak selama 

disekolah, dengan adanya ICT maka guru 

tidak hanya dapat menjelaskan pada para 



 

22 
 

orangtua saja mengenai perkembangan 

anak, akan tetapi guru juga dapat 

memperlihatkan bukti-bukti bagaimana 

dan apa yang dilakukan anak selama 

disekolah, dengan begitu tidak aka nada 

lagi hubungan yang kurang baik antara 

guru dan orangtua, dan tidak akan ada lagi 

komunikasi yang kurang baik, selanjutnya 

pemanfaatan ICT ini dalam proses 

pembelajaran dapat dimanfaatkan oleh 

guru dan orangtua dengan sebaik mungkin, 

selain dari itu pemanfaat ICT juga berguna 

pada assessment, serta melalui ICT guru 

juga dapat melaporkan hasil dari 

perkembangan anak. 
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Abstrak 
Religiusitas merupakan penghayatan keagamaan yang diekspresikan dengan cara 

melakukan  ibadah sehari-hari, berdoa, membaca kitab dan diwujudkan dalam  berbagai sisi  

kehidupan. Tingkat religiusitas seseorang tidak hanya terletak pada spriritualitas individu saja, 

tetapi juga aktivitas beragama dalam kehidupan sehari-hari dan dilaksanakan secara konsisten. 

Peningkatan religiusitas tidak lepas dari pengaruh kegiatan keagamaan  seperti tahlilan, 

pengajian rutinan dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu,  keberadaan Lembaga 

pendidikan non-formal dan sarana keagamaan seperti masjid dan mushola juga mejadi salah 

satu faktor dalam meningkatkan nilai religiusitas masyarakat.  Temayang merupakan 

kecamatan  yang terdiri dari 12 desa. Diperlukan Sistem informasi geografis untuk 

menggambarkan tingkat religiusitas dari setiap wilayah. Penelitian ini bersifat kualitatif 

deskriptif.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode induktif dan 

metode deduktif. Data kuantitatif meliputi Rekapitulasi penduduk, Tingkat pendidikan 

penduduk, dan Potensi sarana / prasarana keagamaan. Data kualitatif   meliputi nilai 

religiusitas masyarakat dan kegiatan keagamaan masyarakat.  Teknik pengumpulan data yang 

digunakan meliputi observasi, interview, dan dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan 

metode triangulasi data. Dari data didapatkan bahwa desa temayang  merupakan desa dengan 

jumlah kegiatan keagamaan terbesar. Dari data sebaran angket dapat disimpulkan desa Belun, 

Ngujung, Temayang, Jono, Kedungsari dan Pandantoyo.adalah desa tingkat religiusitasnya 

yang tinggi sedangkan Buntalan, Papringan, Soko, dan desa Bakulan tingkat religiuisitasnya 

masih rendah. 

Kata Kunci: religiusitas, kegiatan keagamaan, dan Sistem informasi geografis, GIS 

 

Abstract 

Religiosity is a religious appreciation that is expressed by doing daily worship, praying, 

reading books and being realized in various aspects of life. The level of one's religiosity lies 

not only in individual spirituality, but also in religious activities in daily life and is carried out 

consistently. Increasing religiosity cannot be separated from the influence of religious 

activities such as tahlilan, rutinan recitation and other religious activities. In addition, the 

existence of non-formal education institutions and religious facilities such as mosques and 

prayer rooms is also a factor in increasing the religious value of society. Temayang is a sub-

district consisting of 12 villages. A geographic information system is needed to describe the 

level of religiosity of each region. This research is qualitative descriptive. The method used in 

this research is inductive method and deductive method. Quantitative data includes population 

recapitulation, population education level, and potential religious facilities / infrastructure. 

Qualitative data includes the value of community religiosity and community religious 

activities. Data collection techniques used include observation, interviews, and 

documentation. Data is processed using the data triangulation method. From the data it was 

found that Temayang village is the village with the largest number of religious activities. 

From the questionnaire distribution data can be concluded that Belun, Ngujung, Temayang, 
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Jono, Kedungsari and Pandantoyo villages are villages with a high level of religiosity while 

Buntalan, Papringan, Soko, and Bakulan villages have low levels of religiosity 

 

PENDAHULUAN  

Kata   religius   yang   berasal   dari   

bahasa   inggris   religious   dapat 

diterjemahkan dengan  sikap 

keberagamaan (Nico Syukur Dister, 1994) 

. Menurut James Martineau, istilah religi 

berasal dari kata latin religio, yang dapat 

berarti obligation atau kewajiban. Dalam 

Encyclopedia of Philosophy, istilah   religi 

ini dapat diartikan sebagai suatu 

kepercayaan kepada Tuhan yang selalu 

hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak 

Ilahi yang mengatur alam semesta dan 

mempunyai hubungan moral dengan umat 

manusia (Jalaluddin Rakhmat, 2004). 

Religiusitas  seseorang  diwujudkan  dalam  

berbagai  sisi  kehidupannya, baik dari  

segi  ibadah,  maupun  seseorang  itu  

melakukan  aktivitas lain (Djamaludin 

Ancok, Fuat Nasshori Suroso, 2008). 

Sehubungan dengan dimensi agama 

(religi) yang sedang dibahas ini, Stark dan 

Glock, dalam bukunya  American Piety: 

The Nature of Religious Commitment, 

menjabarkan bahwa religiusitas 

(religiosity) meliputi lima dimensi yaitu: 

Pertama, Dimensi Ritual; yaitu aspek yang 

mengukur sejauh mana seseorang 

melakukan kewajiban ritualnya dalam 

agama yang dianut. Kedua, Dimensi 

Ideologis; yang berfungsi untuk mengukur 

tingkatan sejauh mana seseorang menerima 

hal-hal yang bersifat dogmatis dalam 

agama. Ketiga, Dimensi Intelektual; yaitu 

tentang seberapa jauh seseorang 

mengetahui, mengerti, dan paham tentang 

ajaran agamanya, dan sejauh mana 

seseorang itu mau melakukan aktivitas 

untuk semakin menambah pemahamannya 

dalam hal keagamaan yang berkaitan 

dengan agamanya. Keempat, Dimensi 

Pengalaman; berkaitan dengan sejauh 

mana orang tersebut pernah mengalami 

pengalaman yang merupakan keajaiban 

dari Tuhannya. Menurut Zakiah, derajat 

pengertian   doa itu penting untuk 

membuat kesehatan mental, baik untuk 

penyembuhan, pencegahan maupun untuk 

pembinaan. (Zakiah Darajat, 1996). 

Kelima, Dimensi Konsekuensi; Dalam hal 

ini berkaitan dengan sejauh mana 

seseorang itu mau berkomitmen dengan 

ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-

hari.  Untuk mengetahui tingkat religiusitas 

seseorang dapat digunakan kerangka 

konsep keikutsertaan ritual keagamaan, 

keterlibatan idiologis, keterlibatan 

intelektual, keterlibatan pengalaman, 

keterlibatan konsekuen (Djamaludin 

Ancok dkk, 1995). 

Hal senada juga diungkapkan (Tutik 

dwi haryanti, 2013),dalam penelitian 

bahwa jika tingkat religiusitas   seseorang 

itu tinggi berarti tinggi pula kecenderungan 

seseorang untuk melakukan   perilaku   

prososial,   karena   perilaku prososial 

merupakan   salah   satu matra dalam 

meningkatkan   tingkat   religiusitas.   

Dalam   meningkatkan   tingkat   

religiusitasnya, individu  tidak hanya  

cukup  dengan  melakukan  ritual-ritual  

keagamaan saja atau tidak cukup hanya 

menekankan pada  pemahaman  dan  

implementasi matra  hubungan manusia 

dengan Allah tetapi diperlukan juga 

pengimplementasian matra   hubungan   

antar   sesama manusia untuk  mencapai  

tingkat  ketaqwaan yang sempurna. 

(Dodik siswantoro 2017) 

mengungkapkan dalam papernya    bahwa    

faktor pendapatan,  kepercayaan  dan  

religiusita secara  bersama-sama  

berpengaruh  positif  dan signifikan   

terhadap minat muzakki   dalam membaya 

zakat melalui Lembaga Amil Zakat resmi 

yang tersedia. 

Sesuai    dengan    pendapat    

Argyle(2001), dalam    yang    

menyebutkan    bahwa religiusitas   

membantu   individu   mempertahankan   

kesehatan   psikologis   individu pada 

saat‐ saat sulit. Religiusitas juga sangat 

membantu individu ketika mereka harus 

mengatasi peristiwa  yang tidak  
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menyenangkan  (Freidman  dkk,dalam  

Taylor,  1995). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) 

adalah sistem informasi yang berdasar 

pada data keruangan dan 

merepresentasikan obyek di bumi. Dalam 

SIG sendiri teknologi informasi merupakan   

perangkat   yang   membantu   dalam   

menyimpan   datas,   memproses   data, 

menganalisa data, mengelola data dan 

menyajikan informasi. SIG merupakan 

sistem yang terkomputerisasi yang 

menolong dalam me-maintain data tentang 

lingkungan dalam bidang geografis (De 

Bay, 2002). SIG selalu memiliki relasi 

dengan disiplin keilmuan Geografi, hal 

tersebut memiliki hubungan dengan 

disiplin yang berkenaan dengan yang ada 

di permukaan bumi, termasuk didalamnya 

adalah perencanaan dan arsitektur wilayah 

(Longley, 2001). 

Data dalam SIG terdiri atas dua 

komponen yaitu data spasial yang 

berhubungan dengan geometri bentuk 

keruangan dan data attribute yang 

memberikan informasi tentang bentuk 

keruangannya (Chang, 2002). Menurut 

pendapat Peter A. Burrough (1998), SIG 

adalah sekumpulan fungsi-fungsi 

terorganisasi yang menyediakan tenaga-

tenaga prfesional yang berpengalaman 

untuk keperluan penyimpanan, retrieval, 

manipulasi dan penayangan hasil yang 

didasarkan atas data berbasis geografis. 

Aronoff (1989) menyatakan bahwa SIG 

adalah sekumpulan  komponen  yang  

dilakukan  secara  manual  atau  berbasis  

computer  yang merupakan prosedur-

prosedur yang digunakan untuk keperluan 

store dan pemanipulasian data bereferensi 

geografis.  

Menurut Lesliea Eva (2007) pada 

jurnal penelitian yang berjudul Walkability 

of local communities: Using geographic 

information systems to objectively assess 

relevant environmental  attributes  

menyatakan  bahwa  sistem  informasi  

geografis  dapat  digunakan untuk objektif 

mengukur fitur dari lingkungan binaan 

yang dapat mempengaruhi aktivitas suatu 

daerah. Pada jurnal Mapping 

environmental injustices: pitfalls and 

potential of geographic information 

systems in assessing environmental health 

and equity yang diteliti oleh Maantay 

Juliana (2002) membahas mengenai 

pemetaan kasus ketidakadilan lingkungan 

menggunakan sistem informasi geografis. 

Jurnal yang berjudul Public 

Participation Geographic Information 

Systems: A Literature Review and 

Framework   yang dilakukan oleh Sieber 

Renee (2006) menyatakan bahwa  

partisipasi  masyarakat  sistem  informasi  

geografis  berkaitan  dengan  penggunaan 

sistem informasi geografis untuk 

memperluas keterlibatan masyarakat. 

Sistem informasi geografis membantu 

mempromosikan tujuan dari organisasi non 

pemerintah ataupun pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan Contini 

Sergio (2000) dalam jurnal yang berjudul  

The use of geographic information systems 

in major accident risk assessment and 

Management menyatakan  bahwa  

penggunaan  teknologi  informasi  modern  

dalam  sistem  informasi geografis dalam 

pengelolaan dan pengendalian risiko 

kecelakaan besar. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Shin Eui Kyun (2006) dalam jurnal 

Using Geographic Information System 

(GIS) to Improve Fourth Graders' 

Geographic Content Knowledge and Map 

Skills menyatakan bahwa sistem informasi 

geografis dapat digunakan untuk  

meningkatkan  pengetahuan  dan  peta  

geografis. 

 

METODE 

Penelitian ini bersifat kualitatif 

deskriptif   yang bertujuan untuk  membuat 

deskripsi secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta dan sifat  populasi  

atau  daerah  tertentu.  Metode  yang  

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

metode induktif dan metode deduktif. 

Untuk jenis data dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini  ada dua 

jenis yaitu Ada data kuantitatif meliputi 
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Rekapitulasi penduduk, Mata pencarian 

penduduk, Tingkat pendidikan penduduk, 

Jumlah pemeluk agama, Potensi sarana / 

prasarana keagamaan, Organisasi / 

lembaga islam. Data kualitatif   meliputi 

nilai religiusitas masyarakat dan kegiatan 

keagamaan masyarakat.  Teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

meliputi observasi, interview, dan 

dokumentasi. Data diolah dengan 

menggunakan metode triangulasi data. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Dari data di samping dapat 

disimpulkan bahwa desa Temayang 

adalah desa dengan jumlah penduduk 

yang paling banyak, yaitu 5517 jiwa. Desa 

belun adalah desa dengan jumlah 

penduduk yang paling sedikit, yaitu 1320 

jiwa. Desa temayang juga merupakan desa 

dengan jumlah kegiatan keagamaan 

terbesar, yaitu 89 kegiatan. Sedangkan 

desa dengan kegiatan keagamaan paling 

sedikit adalah desa kedungsari, yaitu 31 

kegiatan. Dari jumlah tempat ibadah, desa 

Ngujung memiliki tempat ibadah yang 

paling banyak, yaitu 30 tempat ibadah. 

Desa kedungsari adalah desa dengan 

jumlah tempat ibadah paling sedikit, yaitu 

11 tempat ibadah. Jumlah kegiatan 

keagamaan dan tempat ibadah dapat dilihat 

dari tabel berikut. 

 

 

 

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk, Tempat Ibadah, dan Kegiatan Keagamaan 

NO NAMA DESA 

JUMLAH 

PENDUD

UK 

JUMLAH 

TEMPAT 

IBADAH 

JUMLAH KEGIATAN KEAGAMAAN 

   MA

SJI

D 

MUS

HOL

AH 

TA

HLI

L 

KHOTM

IL 

QURAN 

PEN

GAJ

IAN 

GEMA 

SHOLA

WAT 

ISTIG

HOZ

AH 

MA

NA

KIB 

1 BELUN 1320 jiwa 3 20 17 7 12 4 5 2 

2 JONO 3564 jiwa 4 22 19 5 3 3 3 - 

3 NGUJUNG 3348 jiwa 1 29 14 1 5 1 1 2 

4 PANDANTOYO 2308 jiwa 5 11 35 5 3 2 5 1 

5 TEMAYANG 5517 jiwa 4 23 25 6 9 15 4 3 

6 BUNTALAN 3491 jiwa 2 13 23 2 3 2 3 - 

7 PANCUR 5083 jiwa 3 9 11 3 3 3 5 1 

8 BAKULAN 2077 jiwa 3 10 17 3 3 3 3 - 

9 KEDUNGSARI 2234 jiwa 1 10 12 1 4 2 1 - 

10 KEDUNGSUMBER 4674 jiwa 4 11 16 1 4 4 4 - 

11 PAPRINGAN 5386 jiwa 5 19 17 4 6 4 4 - 

12 SOKO 1652 jiwa 5 9 15 5 2 5 5 - 
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Dari data di samping dapat 

disimpulkan bahwa daerah dengan 

tingkat religiusitas tinggi dengan 

jumlah kegiatan keagamaan yang 

banyak adalah desa Belun, Ngujung, 

Temayang, Jono, dan Pandantoyo. 

Sedangkan daerah dengan tingkat 

religiusitas tinggi dengan jumlah 

kegiatan keagamaan yang sedikit 

adalah desa Kedungsari. Daerah 

dengan tingkat religiusitas rendah 

dengan jumlah kegiatan keagamaan 

yang banyak adalah desa Buntalan, 

Papringan, dan Soko. Daerah dengan 

tingkat keagaman rendah dengan 

jumlah kegiatan keagamaan yang 

sedikit adalah desa Bakulan dan 

Kedungsumber. 

Faktor penyebab rendahnya tingkat 

religiusitas masyarakat adalah kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang 

keagamaan, kurangnya rutinitas kegiatan 

keagamaan seperti :istigosah, pengajian, 

manaqib, dan khotmil quran. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil survey dan wawancara, 

seluruh desa di kecamatan temayang 

memiliki kegiaatan keagamaan yang 

hampir sama, dengan waktu pelaksanaan 

yang berbeda. Contoh kegiatan keagamaan 

tersebut adalah tahlilah, yasinan, pengajian 

umum, pengajian mingguan, manaqib 

syekh abdul qadir jailani, istighosah, 

khotmil quran dan diba’an. Selain itu 

terdapat juga lembaga pendidikan islam 

seperti TPQ,MADIN, Pondok Pesantren 

dan organisasi kepemudaan masjid. 

Adapun sarana peribadahan dimasing – 

masing desa terdapat lebih dari 7 tempat. 

Daerah dengan tingkat religiusitas 

tinggi dengan jumlah kegiatan keagamaan 

yang banyak adalah desa Belun, Ngujung, 

Temayang, Jono, dan Pandantoyo. 

Sedangkan daerah dengan tingkat 

religiusitas tinggi dengan jumlah kegiatan 

keagamaan yang sedikit adalah desa 

Kedungsari. Daerah dengan tingkat 

religiusitas rendah dengan jumlah kegiatan 

keagamaan yang banyak adalah desa 

Buntalan, Papringan, dan Soko. Daerah 

dengan tingkat keagaman rendah dengan 

jumlah kegiatan keagamaan yang sedikit 

adalah desa Bakulan dan Kedungsumber. 

Hendaknya dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pengaruh kegiatan 

keagamaan terhadap tingkat religiusitas 

warga sehingga nantinya dapat diketahui 

efektifitasnya terhadap tingkat religiusitas 

warga. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah (1) menemukenali pola-pola tuturan gurudan respon verbal 

anak didik yang kondusif berdasarkan derajat kesantuan berbahasa daerah setempat, dan (2) 

menemukenali karakteristik buku yang menunjang pembelajaranyang berbasis kesantunan 

pada anak usia dini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

pengembangan.Datapenelitian ini berupa penggalan percakapan antara guru dan anak didik. 

Temuan penelitian dipaparkan dengan menggunakan metode informal. Pemaparan data 

dilakukan dengan deskripsi verbal. Sumber data penelitian ini adalah wacana percakapan anak 

didik dan guru. Data dikumpulkan melalui teknik simak catat dan simak cakap.Hasilnya, pada 

saat guru menggunakan tuturan yang sesuai dengan prinsip kesantunan, anak didik umumnya 

merespons dengan respons verbal yang relevan, positif, dan santun. Pada saat guru 

menggunakan tuturan yang melanggar prinsip kesantunan, anak didik merespons dengan 

tuturan yang relevan, positif, tetapi ada kecenderungan kurang santun, meskipun masih lebih 

dominan tuturan yang santun. Produk pengembangan ini layak digunakan sebagai salah satu 

sarana belajar guru maupun orang tua dalam memberi pengasuhan yang relevan, positif, dan 

santun pada anak usia dini. 

Kata kunci: buku panduan pengasuhan, karakter santun, anak usia dini 

 

DEVELOPING BOOK OF CARE GUIDELINES TO STIMULATING 

POLITENESS CHARACTER OF INDONESIAN LANGUAGE FOR EARLY 

CHILDHOOD 

 

Abstract 

The purpose of this study are (1) to identify teacher speech patterns, and favorable verbal 

responses of students based on local language courtesy, and (2) determine the characteristics 

of books that support politeness-based learning at a preschool level.The framework of the 

study uses research and development approach. The research data is a fragment of 

conversation between Indonesian teachers and learners. The research findings are presented 

by using informal methods. Exposure data is done with verbal descriptions. Sources of data of 

this study is the discourse of learners and teachers conversations Indonesian. Data were 

collected through a technique capable consider the record and see.As a result, when the 

teacher uses speech by the principles of politeness, students generally respond with verbal 

responses that are relevant, positive, and polite. When the teacher uses speech that violates the 

laws of politeness, students respond with appropriate, positive statement, but there is a 

tendency to be less polite, even though it is still more dominant gracious speech. This 

development product is suitable to be used as a learning tool for teachers and parents in 

providing relevant, confidence, and polite care for early childhood. 

 

Keywords:book of care guidelines, politeness character, early childhood 
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PENDAHULUAN 

Bahasa memegang peranan penting 

dalam membentuk hubungan yang baik 

antarsesama manusia. Dengan bahasa 

seseorang dapat mengungkapkan pikiran, 

perasaan, dan kemauannya kepada orang 

lain dalam suatu kelompok sosial tertentu. 

Bahasa memiliki kaidah-kaidah yang 

mengatur bagaimana cara seseorang 

bertutur agar hubungan interpersonal para 

pemakai bahasa tersebut dipelihara dengan 

baik. Dalam kaitan ini, masyarakat 

pengguna bahasa dalam situasi tertentu dan 

untuk mencapai tujuan tertentu akan selalu 

berusaha memilih dan menggunakan 

kaidah-kaidah tuturan yang sesuai dengan 

situasi pertuturan. Selain itu, masyarakat 

pengguna bahasa juga harus 

memperhatikan tata cara berbahasa yang 

disesuaikan dengan norma atau aspek 

sosial dan budaya yang ada dalam 

masyarakat tertentu. Apabila tata cara 

berbahasa seseorang tidak sesuai dengan 

norma sosial dan budaya, ia akan 

mendapatkan nilai negatif, misalnya 

dikatakan orang yang tidak santun, 

sombong, angkuh, egois, tidak beradat, 

bahkan tidak berbudaya (Kushartanti, 

2009). 

 Pemakaian bahasa tidak terpisah dari 

interaksi sosial, kebudayaan, dan 

kepribadian. Interaksi sosial merupakan 

sarana pokok bagi masyarakat untuk 

menafsirkan peristiwa-peristiwa sehari-hari 

dan menggunakan makna tersebut sebagai 

sumber pemahaman terhadap berbagai 

kegiatan. Dalam interaksi 

pembelajaran/pengasuhan terjadi 

pertuturan, baik antara orang tua dengan 

anak, guru dengan anak didik, maupun 

sesama anak didik.Guru menjadi teladan 

bagi anak didik dalam keseharian di 

sekolah terutama dalam membentuk 

karakter baik. Guru dituntut mampu 

mengoreksi perilaku anak didiknya yang 

salah agar menjadi benar dengan 

menggunakan bahasa yang tepat dan 

santun saat mengarahkan anak didik dari 

perilaku yang kurang baik. 

 Kesantunan berbahasa seorang guru 

dalam interaksi pembelajaran/pengasuhan 

berpengaruh terhadap perkembangan 

karakter anak didiknya. Kesadaran akan 

pentingnya berbahasa yang santun 

terhadap anak didik, utamanya anak usia 

dini dapat membentuk karakter yang baik 

untuk masa yang akan datang karena 

kanak-kanak adalah masa pertumbuhan 

fisik dan perkembangan mental yang pesat. 

Masa kanak-kanak merupakan masa kritis 

bagi pembentukan karakter seseorang, 

sehingga masa ini disebut masa keemasan 

(the golden age). Pada masa inilah, anak 

didik menyimak, mengikuti, menuturkan 

tuturan orang-orang yang ada di 

lingkungan sekelilingnya dengan apa 

adanya. Apabila tuturan yang tidak santun 

yang disimaknya, maka mereka akan 

mengikuti dan menuturkan seperti yang 

disimaknya. Oleh karena itu, guru 

hendaknya menjadi teladan, pengetahuan, 

dan membiasakan anak didik untuk 

menuturkan bahasa yang santun dalam 

berinteraksi dengan teman, guru, dan orang 

tua. Dengan demikian, kesantunan 

berbahasa guru merupakan salah satu pilar 

penyangga pembentukan karakter anak 

usia dini. 

 Interaksi antara guru dan anak didik 

di Taman Kanak-Kanak (TK)merupakan  

interaksi kompleks dan menarik, yakni 

interaksi fisik, verbal, budaya, dan 

kepribadian. Fenomena yang terjadi pada 

TK Negeri Pembina Kota Magelang, saat 

seorang anak didik berperilaku 

menyimpang melakukan kenakalan 

terhadap temannya, guru menanggapi 

dengan tuturan yang santun, seperti 

menuturkan “Astagfirullah, boleh nggak 

ya?” atau “Mas Danu sayangi teman”. 

Secara tidak langsung dengan kesantunan 

berbahasa ini guru mengajak anak didik 

berdiskusi tentang hal mana yang baik 

dengan meminta pendapat anak didik 

tersebut. Selain itu, guru tidak bertutur 

kurang santun dengan mengatakannya 

“nakal” seperti yang dilakukan guru pada 

umumnya.  
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Kesantunan berbahasa guru 

dimungkinkan dapat meredam situasi yang 

kurang nyaman saat terjadi permasalahan 

yang berarti pada anak didiknya, seperti 

meredam amarah dan rasa kecewa guru 

pada anak didik, sehingga situasi tetap 

terkendali. Sebaliknya, apabila guru 

bertutur langsung tanpa menggunakan 

prinsip kesantunan, maka anak didik 

merasa rendah diri dan merasa 

dipermalukan di depan teman-temannya. 

Kata-kata negatif, seperti cemooh dan 

amarah dapat membuat anak didik tidak 

percaya diri. Perasaan tidak percaya diri ini 

dapat terbawa hingga mereka dewasa, 

bahkan memungkinkan anak didik tersebut 

berkembang menjadi pribadi yang tidak 

menyenangkan bagi diri dan 

lingkungannya. 

Dalam membentuk interaksi 

pembelajaran/pengasuhan yang kondusif 

penting pula memperhatikan norma 

sosiokultural di daerah setempat 

(Ladegaard, 2004). Pastinya masing-

masing daerah memiliki perbedaan 

pandangan sosiokultural yang berbeda. 

Adat dan kebiasaan yang lazim di daerah 

tertentu bisa saja menjadi tidak lazim di 

daerah lain. Konteks sosial budaya inilah 

yang memang perlu diperhatikan untuk 

melaksanakan program-program 

pendidikan, termasuk di dalamnya 

pelaksanaan pendidikan karakter. 

Berkenaan dengan dintegrasikannya 

pendidikan karakter ke dalam interaksi 

belajar-mengajar sangat relevan jika guru 

sebagai figur atau imitator kesantunan anak 

tidak hanya dibekali dengan seperangkat 

teori dan kurikulum saja, namun juga 

sangat perlu dipikirkan bagaimana melatih 

atau mendampingi mereka dengan materi 

pembelajaran/pengasuhan yang relavan 

dengan konteks sosial budaya setempat. 

Dengan demikian perlu kiranya 

dirumuskan materi 

pembelajaran/pengasuhan yang dapat 

mengakomodasi dua hal, yaitu (a) 

penyampaian substansi materi sesuai 

dengan mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diajarkan dan (b) 

sekaligus mampu menjadi wadah 

pengembangan nilai-nilai karakter. Satu 

yang yang dianggap pentingbagi 

kebutuhan guru adalah adanya sebuah 

bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional materials). Bahan ajar 

tersebut diformula lebih lanjut menjadi 

sebuah panduan pengasuhan. Sebuah buku 

yang secara komprehensifdapat dijadikan 

ancangan dan pancatan, baik secara 

teoretis maupun praktis tentang 

pengasuhan berbahasa yang santun dan 

kondusif bagi anak. 

Bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional materials) adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis 

materi pembelajaran terdiri dari 

pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, 

prosedur), keterampilan, dan sikap atau 

nilai (Depdiknas, 2006, p. 1).  

Pandangan kesantunan Leech (1983) 

dan Brown dan Lavinson (1987) lazim 

disebut dengan strategic politeness atau 

volitional politeness. Adapun kesantunan 

dengan pandangan Fasold (1990)lazim 

disebut dengan discernment politenees atau 

social indexing politeness. 

Integrasi pendidikan karakter ke dalam 

interaksi pembelajaran/pengasuhan terkait 

erat dengan konsep kesantuan berbahasa. 

Fraser (1990) menunjukkan bahwa 

sedikitnya terdapat empat pandangan yang 

dapat digunakan untuk mengkaji masalah 

kesantunan dalam bertutur. Dua di antara 

keempat pandangan itu, yaitu pertama, 

pandangan kesantunan yang terkait dengan 

norma-norma sosial (the social-norm 

view). Di dalam pandangan ini, kesantunan 

dalam bertutur ditentukan berdasarkan 

norma-norma sosial dan kultural yang ada 

dan berlaku di dalam masyarakat bahasa 

itu. Apa yang dimaksud dengan santun di 

dalam bertutur menurut pandangan ini 

dapat disejajarkan dengan etiket berbahasa 

(language etiquette); dan kedua, 

pandangan yang melihat kesantunan 

sebagai sebuah maksim percakapan 
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(conversational maxim) dan sebagai 

sebuah upaya penyelamatan muka (face-

saving). Di samping itu, di dalam 

pandangan ini kesantunan dalam bertutur 

juga dapat dianggap sebagai sebuah 

kontrak percakapan (conversational 

contract). Pandangan kesantunan sebagai 

maksim percakapan menganggap prinsip 

kesantunan (politeness principles) 

hanyalah sebagai pelengkap prinsip 

kerjasama (coorperative principles). 

Prinsip kesantunan ini terutama mengatur 

tujuan-tujuan relasional yang berkaitan erat 

dengan upaya pengurangan friksi dalam 

interaksi personal antarmanusia pada 

masyarakat tutur dan budaya tertentu 

(Ladegaard, 2004).  

Sehubungan dengan hal tersebut, 

sangatlah beralasan jika Grice (1981, p. 

183) dan Leech (1983, p. 121) menyatakan 

bahwa prinsip sopan santun berbahasa 

tidak boleh dianggap sebagai sebuah 

prinsip yang sekadar ditambahkan saja 

pada prinsip kerja sama, tetapi prinsip 

sopan santun ini merupakan prinsip 

berkomunikasi penting yang dapat 

menyelamatkan prinsip kerja sama dari 

suatu kesulitan yang serius. Meskipun 

kedudukannya dianggap sangat penting, 

tetapi pertimbangan prinsip sopan santun 

tampaknya masih dikesampingkan begitu 

saja, apalagi dalam interaksi belajar-

mengajar di sekolah. 

Berdasarkan kondisi demikian, sangat 

mendesak diupayakan rumusan/acuan 

model pengembangan pengintegrasian 

pendidikan karakter ke dalam interaksi 

belajar-mengajar pada jenjang prasekolah, 

khususnya TK. Acuan itu bersifat luwes, 

yang mengutamakan pendekatan praktis 

sesuai dengan konteks budaya. Acuan yang 

dimaksud pada akhirnya mengarah pada 

model yang dapat dipublikasikan maupun 

diadopsi oleh guru TK dengan 

mempertimbangkan relevansi dan 

kecocokan. Upaya itu menjadi semakin 

mendesak mengingat Departemen 

Pendidikan Nasional, melalui Dinas 

Pendidikan, sebagai lembaga yang 

bertugas membina guru TK, belum 

memiliki model yang baku sebagai acuan 

dalam melaksanakan program 

pengembangan dan pengintegrasian 

pendidikan karakter, khususnya ke dalam 

interakasi belajar-mengajar. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) 

menemukenali pola-pola tuturan gurudan 

respon verbal anak didik yang kondusif 

berdasarkan derajat kesantuan berbahasa 

daerah setempat, dan (2) menemukenali 

karakteristik buku yang menunjang 

pembelajaranyang berbasis kesantunan 

pada anak usia dini. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian pengembangan 

(Gall, Gall, and Borg, 1983, p. 

776).Penelitian ini dilaksanakan dengan 

mengikuti tahapan penelitian: (1) tahap 

pengkajian awal, terdiri atas langkah-

langkah penelitian: (a) survei pendahuluan, 

(b) pengembangan draf model; 2) tahap 

pengembangan model, terdiri atas langkah-

langkah penelitian: (a) uji pemahaman draf 

buku panduan pengasuhan,(b) revisi draf 

buku panduan pengasuhan; dan (c) 

penyusunan buku panduan pengasuhan. 

Pada tahap pengkajian awal, 

datapenelitian ini berupa penggalan 

percakapan antara guru dan anak didik. 

Temuan penelitian dipaparkan dengan 

menggunakan metode informal.Pemaparan 

data dilakukan dengan deskripsi verbal. 

Sumber data penelitian ini adalah wacana 

percakapan anak didik dan guru. Data 

dikumpulkan melalui teknik simak catat 

dan simak cakap. 

Sumber data pada tahap 

pengembangan model terdiri atas (1) anak 

didik TK kelompok A, (2) guru (dalam hal 

ini guru kelas kelompok A), dan (3) ahli. 

Penelitian dilakukan  di  Kota Magelang. 

Latar pengambilan data penelitian di TK 

Negeri Pembina Kota Magelang.  

Instrumen yang dikembangkan dan 

diujicobakan dalam penelitian ini mengacu 

pada data penelitian. Instrumen yang 

dikembangkan dan diujicobakan meliputi  

angket kebutuhan guru untuk 
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mendeskripsi: (1) skor jenis, bentuk, dan 

modus tuturan yang santun menurut 

persepsi guru dan (2) skor tanggapan guru 

terhadap kebutuhan penyediaan buku 

panduan pengasuhan. (3) Instrumen 

terakhir adalah angket penilaian guru dan 

ahli untuk mendeskripsi skor penilaian 

guru dan ahli terhadap draf buku panduan 

pengasuhan. 

Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah teknik kualitatif. 

Teknik kualitatif digunakan untuk 

menganalisis data kualitatif. Data kualitatif 

dalam penelitian ini dihasilkan dari studi 

pendahuluan, baik studi literatur maupun 

studi lapangan, juga pada tahap uji coba 

terbatas khususnya melihat signifikansi 

buku panduan pengasuhan dalam 

menstimulasi karakter santun berbahasa 

Indonesia pada anak usia dini. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan dalam 

penelitian ini mencakupi (1) respons verbal 

anak didik terhadap jenis tuturan guru 

dalam interaksi pembelajaran, (2) respons 

verbal anak didik terhadap fungsi tuturan 

guru dalam interaksi pembelajaran, dan (3) 

respons verbal anak didik terhadap 

kesantunan tuturan guru dalam interaksi 

pembelajaran.  

Jenis tuturan guru yang digunakan di 

dalam interaksi pembelajaran sangat 

beragam. Jenis tuturan itu dikategorikan 

sesuai pendapat Searle dalam kutipan 

Leech (1993, p. 164)  yang membagi 

tindak tutur menjadi lima jenis, yaitu: 

asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan 

deklaratif/isbati. Jenis tuturan itu dianalisis 

dari data penelitian yang direkam pada 

kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia 

baik pada bagian pembuka, inti, dan 

penutup. Tuturan-tuturan itu berupa tuturan 

asertif, direktif, komisif, ekspresif, maupun 

isbati/deklaratif. Berdasarkan data 

penelitian, terdapat 2.277 tuturan yang 

digunakan oleh guru, sebaran jenis tuturan 

guru tampak pada tabel 1. 

Tabel 1Jenis Tuturan Guru 

No Jenis Tuturan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Asertif 

Direktif 

Komisif 

Ekspresif 

Isbati 

1.778 

264 

80 

72 

83 

 Jumlah 2.277 

 

Sementara itu, jenis tuturan guru yang 

beragam menimbulkan respons verbal 

berupa tuturan yang bervariasi dari anak 

didik. Berdasarkan data penelitian, tuturan 

anak didik berjumlah 987 tuturan terdiri 

atas tuturan asertif, direktif, komisif, dan  

ekspresif. Sebaran jenis tuturan anak didik 

dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2Jenis Tuturan Anak Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Jenis 

Tuturan 
Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

Asertif 

Direktif 

Komisif 

Ekspresif 

Isbati 

890 

11 

13 

76 

0 

 Jumlah 987 
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Guru menggunakan tuturan dengan 

berbagai fungsi tuturan. Fungsi tuturan 

yang dimaksud dalam penelitian ini 

mengacu pendapat Leech (1993, p. 164) 

yang membagi tindak tutur menjadi lima 

jenis, fungsi tindak tutur erat kaitannya 

dengan jenis tuturan itu.  Kelima fungsi 

tindak tutur itu adalah asertif, direktif, 

komisif, ekspresif, dan deklaratif.  

Alasan guru menggunakan berbagai 

fungsi tuturan di dalam proses 

pembelajaran karena guru memiliki 

tanggung jawab dalam mengelola kelas 

secara menyeluruh agar tercipta situasi 

yang kondusif. Dengan terciptanya situasi 

kondusif dan komunikasi yang baik 

memberi kontribusi terhadap pencapaian 

tujuan pembelajaran.  

Berdasarkan data penelitian yang 

berhasil dikumpulkan terdapat 2.277 

tuturan. Untuk memperjelas pemaparan 

hasil penelitian, incian tiap-tiap tuturan 

tampak pada tabel 3. 

Tabel 3Fungsi Tuturan Guru 

Fungsi Tuturan Jumlah Total 

Asertif 

Menyatakan 1.682 

1.854 
Menyarankan 61 

Mengeluh 23 

Mengeklaim 71 

Direktif 

Memerintah 224 

282 

Meminta 28 

Mengajak 9 

Menasihati 15 

Memaksa 0 

Komisif 

Kesanggupan 25 

86 

Penawaran 28 

Janji 16 

Sumpah 9 

Ancaman 8 

Ekspresif 

Memuji 39 

72 
Mengritik 21 

Simpati 7 

Memaafkan 7 

Isbati 
Menyatakan 

83 83 
hal baru 

Jumlah 2.277 

 

Tuturan-tuturan itu direkam bukan 

hanya dari kegiatan pembuka 

pembelajaran, tetapi juga dari kegiatan inti 

dan penutup pembelajaran. Setelah 

dianalisis, tuturan-tuturan itu dianalisis 

dikategorikan sesuai teori Leech dan dari 

keseluruhan tuturan itu terdiri atas fungsi 

tuturan asertif, direktif, komisif, ekspresif, 

dan isbatif. Berdasarkan data dalam tabel  

Fungsi tuturan guru yang beragam 

seperti tampak pada tabel 3 menimbulkan 

respons verbal yang beragam pula dari 

anak didik. Tuturan anak didik yang 

berhasil direkam seluruhnya berjumlah 987 

tuturan. Tuturan-tuturan itu terdiri atas 

tuturan dengan fungsi asertif, direktif, 

komisif, dan ekspresif. Dari keseluruhan 

data penelitian tidak ditemukan 

penggunaan tuturan dengan penyimpangan 

fungsi yang signifikan. Di antara keempat 

fungsi tuturan itu, asertif adalah fungsi 

yang paling umum digunakan oleh anak 

didik. Sebaran fungsi tuturan anak didik 

tampak pada tabel 4. 
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Tabel 4 Fungsi Tuturan Anak Didik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di dalam interaksi pembelajaran, guru 

bahasa Indonesia seharusnya memiliki 

kecenderungan memilih tuturan yang 

cermat, akurat, dan santun.  Kesantunan 

tuturan guru yang dimaksud dalam konteks 

penelitian ini adalah tuturan yang 

mematuhi bidal-bidal kesantunan Leech 

(1983, p. 123) berisi prinsip kesantunan 

yang meliputi enam bidal, yaitu (a) bidal 

ketimbangrasaan (tact maxim), (b) bidal 

kemurahhatian (generosity maxim), 

(c)  bidal keperkenaan (appobation 

maxim), (d) bidal kerendahhatian (modesty 

maxim), (e) bidal kesetujuan (agreement 

maxim), dan (f) bidal kesimpatian 

(symphaty maxim). 

Berdasarkan data penelitian yang 

berhasil dikumpulkan, tuturan guru bahasa 

Indonesia di dalam interaksi pembelajaran 

tidak selalu mematuhi bidal-bidal 

kesantunan itu. Dari 2.277 tuturan yang 

berhasil direkam dari kegiatan pembuka, 

inti, dan penutup pembelajaran, tuturan 

yang mematuhi bidal ketimbangrasaan, 

bidal kemurahhatian, bidal keperkenanan, 

bidal kerendahhatian, bidal kesetujuan, dan 

bidal kesimpatian berjumlah 2.232 tuturan. 

Selebihnya merupakan tuturan yang 

melanggar bidal-bidal kesantunan. Untuk 

memudahkan mendapatkan informasi itu, 

peta penggunaan tuturan guru yang 

mematuhi bidal-bidal kesantunan disajikan 

dalam bentuk tabel. Sebaran tuturan yang 

mematuhi prinsip kesantunan dapat dilihat 

pada tabel 5. 

Tabel 5 Pematuhan Prinsip Kesantunanpada Tuturan Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesantunan tuturan guru direspons 

dengan baik oleh anak didik berupa 

respons verbal yang cenderung santun 

pula. Apabila guru menggunakan tuturan 

yang mametuhi bidal-bidal kesantunan, 

anak didik merespons dengan tuturan yang 

santun pula. Demikian pula bila guru 

melanggar prinsip kesantunan dalam 

bertutur, anak didik tetap merespons 

dengan tuturan yang santun, hanya ada 

sebagian kecil tuturan anak didik yang 

melanggar bidal kesantunan. Data 

kesantunan respons verbal  anak didik 

tampak pada tabel 6.  

No Bidal Kesantunan Jumlah 

1 Ketimbangrasaan 2067 

2 Kemurahhatian 37 

3 Keperkenanan 57 

4 Kerendahhatian 19 

5 Kesetujuan 31 

6 Kesimpatian 21 

  Jumlah 2232 

Fungsi Tuturan Jumlah Total 

Asertif 

Menyatakan 870 

910 Menyarankan 3 

Mengeluh 10 

Direktif 
Meminta 8 

11 
Mengajak 3 

Komisif Kesanggupan 13 13 

Ekspresif 
Memuji 42 

53 
Mengritik 11 

Jumlah 987 
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Tabel 6 Pematuhan Prinsip Kesantunanpada Tuturan Anak Didik 

No Bidal Kesantunan Jumlah 

1 Ketimbangrasaan 885 

2 Kemurahhatian 32 

3 Keperkenanan 37 

4 Kerendahhatian 1 

5 Kesetujuan 4 

6 Kesimpatian 4 

  Jumlah 963 

 

Dari tuturan sebanyak 963 tuturan, 

pematuhan paling tinggi adalah terhadap 

bidal ketimbangrasaan. Sementara itu 

pematuhan paling rendah terhadap bidal  

kerendahhatian.  

Di dalam interaksi pembelajaran, guru 

bahasa Indonesia seharusnya memiliki 

kecenderungan memilih tuturan yang 

cermat, akurat, dan santun, akan tetapi 

masih ada beberapa tuturan yang tidak 

sesuai dengan bidal-bidal kesantunan. Dari 

keseluruhan data penelitian yang berhasil 

dikumpulkan sejumlah 2.277 masih 

terdapat 45 tuturan guru yang melanggar 

prinsip kesantunan. Dari 45 tuturan 

tersebut tersebar pada pelanggaran bidal 

ketimbangrasaan, bidal kemurahhatian, 

bidal keperkenanan, bidal kerendahhatian, 

bidal kesetujuan, dan bidal kesimpatian. 

Pelanggaran bidal-bidal kesantunan 

tampak pada tabel 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuturan-tuturan guru tersebut 

direspons oleh anak didik dengan respons 

verbal yang umumnya berupan tuturan 

yang santun, meskipun masih terdapat 

beberapa respons yang berupa tuturan yang 

cenderung tidak santun. Berdasarkan data 

penelitian yang berhasil dikumpulkan dari 

kegiatan pembelajaran pada bagian 

pembuka, inti, dan pembelajaran, 

pelanggaran terhadap prinsip kesantunan 

tuturan guru lebih banyak ditemukan pada 

kegiatan pembuka dan inti pembelajaran. 

Berikut data pelanggaran bidal kesantunan 

pada tuturan anak didik, tampak pada tabel 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7 Pelanggaran Prinsip Kesantunan pada Tuturan Guru 

No Bidal Kesantunan Jumlah 

1 Ketimbangrasaan 16 

2 Kemurahhatian 4 

3 Keperkenanan 4 

4 Kerendahhatian 0 

5 Kesetujuan 0 

6 Kesimpatian 0 

  Jumlah 24 
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Tabel 8 Pelanggaran Prinsip Kesantunan pada Tuturan Anak Didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data pada tabel 8 diketahui 

bahwa anak didik tidak melakukan 

pelanggaran terhadap semua bidal 

kesantunan. Pelanggaran yang dilakukan 

oleh anak didik hanya pada pematuhan 

bidal ketimbangrasaan, bidal 

kemurahhatian, dan bidal keperkenanan. 

Pelanggaran terbanyak adalah tuturan yang 

melanggar bidal ketimbangrasaan.     

Temuan pola-pola tuturan guru yang 

kondusif dalam pembentukan karakter 

anak usia dinidiidentifikasi berdasarkan 

pada prinsip kesantunan Leech (1983) 

yang mencakupi enam bidal prinsip 

kesantunan, yaitu (1) bidal 

ketimbangrasaan, (2) bidal kemurahhatian, 

(3) bidal keperkenanan, (4) bidal 

kerendahhatian, (5) bidal kesetujuan, dan 

(6) bidal kesimpatian. 

Fungsi kesantunan tersebut juga 

mengacu pada analisis fungsional tindak 

tutur Leech (1983), yaitu teori situasi tutur. 

Situasi tutur tersebut mencakupi (1) 

penutur dan mitra tutur, (2) konteks 

tuturan, (3) tujuan tuturan, (4) tindak tutur 

sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, dan 

(5) tuturan sebagai produk tindak verbal. 

Deskripsi pola-pola tuturan guru yang 

kondusif di wilayah subkultur budaya Jawa 

Tengah yakni di Kabupaten Rembang 

diperlukan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengembangan buku panduan 

pengasuhan yang berbasis kesantunan. 

Sesuai dengan prinsip penyusunan buku 

panduan bahwa penggunaan bahasa yang 

baik, benar, dan komunikatif menjadi 

mutlak diperhatikan. Selain itu, karena 

penggunan bahasa di dalam buku panduan 

akan menjadi model bagi guru TK maupun 

orang tua anak didik, bahasa dalam buku 

juga perlu dikembangkan dengan dasar 

nilai kesantunan berbahasa. Tujuannya 

agar guru memperoleh mendapat 

pilihanpola-pola tuturan yang kondusif 

dalam interaksi pembelajaran/pengasuhan. 

Untuk itulah deskripsi pola-pola tuturan 

guru yang telah direkonstruksi dijadikan 

sebagai subjek penelitian ini. 

Data dalam penelitian ini diperoleh 

dengan cara penyebaran angket 

kecenderungan jenis, modus, dan fungsi 

tindak tutur yang diadopsi dari konsep 

Blum-Kulka (1987) yang terdiri atas 21 

butir konteks tindak tutur dan masing-

masing sembilan (9) alternatif modus 

kalimat tuturannya. Berdasarkan hasil 

pengumpulan data dari sebanyak 6 guru 

diperoleh informasi bahwa 16,67% (1 

orang) responden berkategori sangat 

santun berbahasa. Sekitar 4 responden 

(75%) berkategori santun dalam berbahasa. 

Sisanya sekitar 8,33% atau sebanyak 1 

responden berkategori kurang santun.  

Mereka yang berkategori sangat 

santun memiliki jumlah skor seluruh butir 

mencapai skala skor dari 701 sampai 

dengan 1050, sedangkan yang berkatogori 

santun memiliki jumlah skala skor dari 351 

sampai dengan 700. Adapun yang 

berkategori kurang santun memiliki skala 

skor0 sampai 350. Khusus untuk 

responden yang tergolong kurang santun 

sebanyak 1guru (3,39%) dapat disajikan 

faktor penyebab kekurangsantunannya. 

Ternyata, keempat responden tersebut 

mengisi angket tidak sesuai dengan 

No Bidal Kesantunan Jumlah 

1 Ketimbangrasaan 27 

2 Kemurahhatian 1 

3 Keperkenanan 7 

4 Kerendahhatian 2 

5 Kesetujuan 6 

6 Kesimpatian 2 

  Jumlah 45 
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petunjuk. Padahal peneliti telah 

memberikan penjelasan secara verbal. 

Selain itu, peneliti juga langsung 

menunggui ketika mereka mengisi angket. 

Jika dikaitkan dengan konsep dan terori 

kesantunan Grice (1975), guru tersebut 

melanggar maksim kualitas (maxim of 

quality) dalam istilah Gunarwan karena 

mereka tidak memberikan konstribusi yang 

benar dengan cara memberikan tiga pilihan 

dalam setiap butir instrumen. 

   

Hasil Penilaian Guru dan Ahli terhadap 

Prototipe Buku  
Setelah prototipe buku tersusun, 

selanjutnya buku tersebut ditelaah oleh 

guru.  Berdasarkan hasil telaah guru 

diperoleh data bahwa secara umum 

prototipe buku sudah cukup baik. Hal itu 

dapat dicermati dari ringkasan tabulasi 

penilaian prototipe buku. Berdasarkan 

perhitungan, rata-rata skor yang diperoleh 

adalah 231,5. Apabila dikonsultasikan 

dengan kriteria angka tersebut berada pada 

kategori baik.  

Faktor yang memperkuat hasil ini 

antara lain terekam pada hasil dan 

identifikasi masukan guru. Pada bagian 

pendahulu buku, halaman cover sudah baik 

walaupun ada saran penambahan ilustrasi 

gambar. Bagian prakata sudah sangat baik, 

penulisan daftar isi juga sudah baik. Pada 

bagian petunjuk penggunaan buku cukup 

membantu pengguna dalam memanfaatkan 

buku. Namun, hal ini masih terdapat 

kekurangan pada penataan tulisan.  

Pada bagian isi buku, penilai juga 

secara umum telah menyatakan bahwa isi 

buku dari aspek materi sudah baik. 

Demikian juga pada aspek penyajian dan 

aspek bahasa dan keterbacaan. Pernyataan 

itu didasarkan pada hasil penilaian bahwa 

bagian materi subaspek kesesuaian materi 

dengan bidang pengembangan dasar dan 

bidang pengembangan perilaku berkategori 

sangat baik. Demikian juga pada subaspek 

kebenaran materi dilihat dari ilmu 

pragmatik sudah sesuai dengan 

perkembangan anak didik.  

Pada aspek penyajian materi, hasil 

penilaian menunjukkan bahwa tujuan 

pembelajaran telah sangat baik. Menurut 

subjek penelitian, penyajian materi sudah 

baik dalam menarik minat, keaktifan, daya 

nalar guru untuk memahami materi. 

Namun demikian, dilihat dari aspek 

kemudahan masih berkategori cukup. Hal 

ini tentu tidak mengherankan karena 

prototipe buku yang dikembangkan 

agaknya belum terbiasa diadopsi para guru. 

Selain itu, bagian ini juga telah menyajikan 

panduan yang menghubungkan 

antarmateri.  

Dilihat aspek bahasa dan 

keterbacaan, penilai hanya menyatakan 

bahwa bahasa buku sudah baik. Hal ini 

secara umum tergambar dari hasil 

penilaian berkaitan penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik, benar, dan 

komunikatif. Rumusan bahasa buku juga 

merangsang daya nalar dan cipta guru. 

Model kalimat santun langsung disajikan 

secara integratif dalam petunjuk kegiatan 

belajar. Dengan demikian, guru dapat 

langsung mengaplikasikan model kalimat 

santun setelah mereka merasakan sendiri 

model itu.  

Berdasarkan aspek kegrafikaan, 

penilai secara lisan menyampaikan belum 

dapat menilai kekuatan buku. Hal itu 

disebabkan oleh belum tercetaknya secara 

permanen prototipe buku sehingga kualitas 

dan kekuatan cetakan buku belum dapat 

diamati. Secara umum dilihat dari unsur 

format buku, pemilihan jenis huruf, ukuran 

huruf sudah baik. Pemilihan jenis huruf 

Georgia membawa suasana baca lebih 

nyaman. Dengan ukuran font 12, 11, dan 

10 pada bagian kutipan membawa suasana 

variatif.  

Bagian penyudah yang terdiri atas 

penulisan glosarium, indeks, daftar 

rujukan, dan biografi penulis sudah baik. 

Pada unsur glosarium dan indeks perlu 

disajikan sebagai bagian yang dapat 

membantu pengguna buku pada saat 

memahami suatu istilah. Harapannya, pada 

saat pengguna ingin mengetahui makna 

dan contoh suatu konsep, mereka tidak 
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perlu membuku buku secara urut, tetapi 

cukup dengan melihat indeks dan 

glosarium. Pada bagian biografi penulis, 

penilai menyatakan bahwa bagian sudah 

baik. Fungsi penampilan bagian ini adalah 

untuk menambah referensi profesional 

pada buku. Artinya, buku yang dipakai 

adalah buku yang ditulis dan 

dikembangkan oleh penulis buku yang 

kompeten dan dilandasi pengalaman 

empirik yang telah diujikan kesahihannya. 

Dengan dasar hasil telaah prototipe oleh 

guru, buku Buku Panduan 

PengasuhanSantun Berbahasa Indonesia 

dapat dijadikan salah satu media dan 

sarana pengasuhananak usia dini. 

Selain dinilai oleh guru, produk 

penelitian dan pengembangan ini juga 

dinilai oleh dua ahli. Pertama, ahli 

pragmatik. Berdasarkan penilaian ahli ini, 

skor perolehan mencapai 253. Skor ini 

berada pada kategori baik. Artinya, 

prototipe yang telah disusun sudah baik 

sebagai panduan pengasuhan yang berbasis 

kesantunan berbahasa. Kedua, ahli media 

dan teknologi pendidikan. Ahli ini menilai 

hal-hal berkaitan dengan pembuatan media 

dan teknologi yang di antaranya tentang 

komponen pendahulu (halaman cover, 

prakata, daftar isi, dan petunjuk penggunan 

buku), bagian isi (aspek penyajian, aspek 

bahasa dan keterbacaan, serta aspek 

kegrafikaan), dan bagian penyudah yang 

terdiri atas glosarium/indeks, biografi 

penulis, dan daftar rujukan penulisan buku.  

Secara umum penilaian guru dan 

ahli menyatakan bahwa prototipe buku 

sudah baik, namun perbaikan masih tetap 

dilakukan. Perbaikan itu terutama 

berdasarkan saran ahli pragmatik. Di 

antara perbaikan yang dilakukan antara 

lain desain cover. Berdasarkan saran, cover 

diberi ilustrasianak didik TK agar lebih 

kontekstual. Untuk itu, saran ini jelas 

sangat diperhatikan. Hal lain yang perlu 

diperbaiki adalah kesalahan ejaan maupun 

kalimat yang tidak efektif.  Selain itu, pada 

aspek konsistensi penggunaan kata sapaan 

(hanya memperoleh nilai kurang). Saran 

penilai adalah mempergunakan kata 

sapaandek. 

Aspek yang perlu diperhatikan 

pada tahap revisi adalah perbaikan kalimat 

yang masih kurang efektif. Selain itu 

penyajian gambar yang perlu disentriskan. 

Jarak antara gambar dan uraian agar 

direnggangkan dan prototipe lebih 

sederhana. Saran lain juga prototipe agar 

dicetak dengan format halaman bolak-

balik.  

Berdasarkan penilaian guru dan ahli, 

prototipe ini sudah layak dan baik sebagai 

produk penelitian dan pengembangan. 

Selanjutnya, buku tersebut dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu sarana 

pengasuhan anak didik pada jenjang 

prasekolah yang berbasis prinsip 

kesantunan. 

 

SIMPULAN 

Respons verbal anak didik terhadap 

jenis tuturan guru pada umumnya 

dinyatakan dengan tuturan yang positif dan 

relevan dengan jenis tuturan guru tersebut. 

Respons verbal anak didik lebih dominan 

berupa tuturan asertif dibandingkan dengan 

jenis tuturan yang lain dan anak 

 didik tidak pernah merespons tuturan 

guru dengan tuturan isbati. Adapun jenis 

tuturan guru yang digunakan dalam 

interaksi pembelajaran mencakupi tuturan 

asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan 

isbati.  

Jika guru menggunakan jenis tuturan 

yang sesuai dengan fungsi tuturan itu, anak 

didik merespons dengan respons verbal 

yang sesuai dan berupa respons positif. 

Kecenderungan kedua, apabila guru 

menggunakan jenis tuturan yang tidak 

sesuai dengan fungsi tuturan, anak didik 

merespons dengan positif tetapi dengan 

respons yang kurang sesuai.  

Respons verbal anak didik terhadap 

kesantunan tuturan guru umumnya positif 

dan relevan. Pada saat guru menggunakan 

tuturan yang sesuai dengan prinsip 

kesantunan, anak didik umumnya 

merespons dengan respons verbal yang 

relevan, positif, dan santun. Pada saat guru 
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menggunakan tuturan yang melanggar 

prinsip kesantunan, anak didik merespons 

dengan tuturan yang relevan, positif, tetapi 

ada kecenderungan kurang santun, 

meskipun masih lebih dominan tuturan 

yang santun.  

 Produk pengembangan dalam 

penelitian ini berupa BukuPanduan 

Pengasuhan yang di dalamnya model 

pengasuhan dengan pola-pola tuturan yang 

kondusif. Produk pengembangan ini telah 

melalui serangkaian proses dari analisis 

teroretis dan praktis, analisis kebutuhan 

guru dan orang tua. Selain itu, produk 

pengembangan tersebut telah dinilai oleh 

ahli pragmatik dan media pendidikan. 

Berdasarkan proses panjang itu, produk 

pengembangan ini layak digunakan 

sebagai salah satu sarana belajar guru 

maupun orang tua pada jenjang 

pengasuhan anak usia dini. 

Berkaitan dengan karakteristik 

kesantunan berbahasa anak didik, 

hendaklah guru dapat menciptakan 

lingkungan atau suasana yang 

menumbuhkembangkan santun berbahasa. 

Berkenaan dengan keterbatasan 

operasionalisasi pengembangan buku ini, 

guru hendaklah menyesuaikan diri pada 

ragam bahasa yang santun disesuaikan 

dengan konteks budaya setempat. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa keaktifan mahasiswa di unit kegiatan 

mahasiswa dapat meningkatkan kesiapan menjadi guru, yang tentunya dapat menunjang 

keterampilan abad XXI.Objek penelitian ini adalah Mahasiswa yang aktif di organisasi 

internal kampus FKIP UNS yang di sebut dengan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FKIP 

UNS. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling 

yaitu teknik sampling yang di hitung berdasarkan perbandingan. Teknik ini di gunakan 

apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional. Pengumpulan data dilaksanakan dengan angket untuk kedua variabel, yaitu 

variabel keaktifan mahasiswa di UKM FKIP UNS dan variabel kesiapan menjadi guru. 

Analisis data menggunakan korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan cara untuk mengukur 

hubungan antara dua variabel dengan mengontrol efek dari satu atau lebih variabel yang 

lain.Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

keaktifan mahasiswa di UKM FKIP UNS dengan kesiapan menjadi guru. (r hitung = 0.768 > r 

tabel = 0.2028 ; p value = 0.00 < 0.05).  

Kata kunci: keaktifan mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, kesiapanmenjadi guru 

 

STUDENT LIVELINESS IN ORGANIZATION TO SUPPORT 21STCENTURYSKILL 

IN READINESS FOR BECOME A TEACHER 

 

Abstract 

This study aims to obtain good knowledge about the influence of student activity in 

student activity units in campus organizations with readiness to become teachers. The object 

of this research is students who are active in the internal organization of FKIP UNS campus 

which is called the Student Activity Unit (UKM) FKIP UNS. The sampling technique uses 

proportionate stratified random sampling, which is a sampling technique that is calculated 

based on comparison. Data collection was carried out by questionnaire for both variables, 

namely the student activeness variable in the FKIP UNS UKM and the teacher readiness 

variable. Data analysis uses partial correlation. Partial correlation is a way to measure the 

relationship between two variables by controlling the effects of one or more other variables. 

The results showed that there was a positive and significant relationship between the 

activeness of students in UKM FKIP UNS with readiness to become teachers. (r count = 

0.768> r table = 0.2028; p value = 0.00 <0.05). 

Keywords: student activeness, Student Activity Unit, readiness to be a teacher 

 

PENDAHULUAN 
Di dalam keberhasilan sebuah tujuan 

pembelajaran, faktor guru merupakan faktor 

yang esensial dan strategis. Oleh sebab itu, 

seorang guru haruslah mumpuni bukan 

hanya dalam hal materi saja, akan tetapi 

dalam hal softskill seperti cara mengajar, 

cara mengelola kelas, cara mempelajari 

karakteristik siswa kemudian menyesuaikan 

dengan gaya mengajarnya, dan juga cara 

menyampaikan materi. Hal-hal seperti 

diatas sulit dikuasai hanya dengan materi 

yang diterima di dalam ruang kuliah saja 

seperti mata kuliah metodologi 
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pembelajaran atau teknologi pembelajaran 

yang mana mahasiswa hanya disodori teori, 

sebab softskill memerlukan pelatihan dan 

kebiasaan. Guna menunjang softskill 

lulusan FKIP ada cara yang dekat dengan 

mahasiswa, yaitu dengan mengikuti 

keorganisasian kampus atau Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM). Di dalam UKM, secara 

tidak langsung mahasiswa akan belajar 

tentang keorganisasian, leadership, problem 

solving, dan sebagainya tanpa perlu 

disodori banyak teori seperti di perkuliahan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

memperoleh pengetahuan yang baik 

mengenai ada tidaknya pengaruh keaktifan 

mahasiswa di unit kegiatan mahasiswa 

FKIP UNS dengan kesiapan menjadi guru.  

Keaktifan di Organisasi Khususnya 

UKM; menurut KBBI, aktif memiliki 

definisi giat (bekerja, berusaha). 

“Keaktifan” didapat dari kata dasar “aktif” 

yang mendapat awalan “ke” dan akhiran 

“an” sehingga memiliki makna “kegiatan” 

atau “kesibukan”. Sardiman dalam Isti 

(2012, p. 7) menyatakan bahwa keaktifan 

merupakan kegiatan yang bersifat fisik dan 

juga mental, berbuat dan berfikir sebagai 

suatu rangkaian yang tidak dapat 

dipisahkan.  

Menurut Suryobroto dalam Kurniawan 

(2014, p. 13) pula, bahwasanya pengukuran 

partisipasi atau keaktifan anggota dalam 

organisasi ditentukan oleh beberapa 

indikator, yaitu tingkat kehadiran dalam 

pertemuan, jabatan yang dipegang,  

pemberian saran, usul, kritik dan pendapat 

bagi peningkatan organisasi, kesediaan 

anggota untuk meluangkan waktu, dan 

motivasi anggota.Melalui penjelasan diatas 

diketahui pula bahwa seseorang dikatakan 

aktif berorganisasi apabila ia mau giat 

melakukan suatu urusan baik secara mental, 

ia mau memikirkan keberjalanan UKM 

yang diikutinya dan juga secara jasmani ia 

mau bergerak melakukan sesuatu untuk 

keberjalanannya. 

Kesiapan Menjadi Guru; berdasarkan 

pernyataan Chaplin (dalam Jiwong, 2013, 

p. 5) bahwa kesiapan menurut kamus 

psikologi adalah tingkat perkembangan 

suatu kematangan berguna untuk 

melakukan sesuatu. Menurut Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2005 Bab I pasal 

1, bahwa “guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”.Dilihat dari 

penelitian yang dilakukan oleh Freddy 

Arifin, Eka Afnan Troena, dkk (2014, p. 1) 

bahwasanya budaya organisasi beserta 

faktor lain (kepemimpinan, karakteristik 

pribadi, dan keterlibatan kerja) terbutki 

positif dan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru. 

Sejalan dengan kajian teori dari 

Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Reena 

Rani dan Ms Poonam Rani (2014, p. 1) 

memperkirakan bahwa iklim organisasi 

ternyata memiliki dampak yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

 

METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

korelasional, sedangkan jenis data menurut 

sifatnya dari penelitian ini adalah 

kuantitatif.Populasi yang digunakan adalah 

anggota dari 9 UKM FKIP UNS yang 

minimal telah aktif selama satu tahun 

berjumlah 132 anggota. Dilakukan pada 

bulan Januari- Agustus 2016. Pengambilan 

sampel menggunakan tabel Isaac Michael 

dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga 

didapat ukuran sampel sebanyak 95 

anggota. 

Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa angket untuk 

kedua variabel. Teknik analisis data 

menggunakan korelasi parsial IBM SPSS 

versi 21. 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Tabel 1. Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada uji hipotesis ini, menguji korelasi 

variabel X1 (keaktifan di organisasi) dengan 

Y (kesiapan menjadi guru). Selain variabel 

X1, terdapat pula variabel X2 yaitu Indeks 

Prestasi Kumulatif yang pada penelitian ini 

juga di perhitungkan pengaruhnya terhadap 

variabel Y. Namun meskipun ada, variabel 

X2 ini menjadi variabel yang dikontrol dan 

bukan menjadi pembahasan pokok sehingga 

tidak dimunculkan. 

Tabel 2. Hasil Perhitungan SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui bahwa nilai correlation atau 

r hitung 0,768 lalu dilihat dari r tabel 

dengan df 92 dan tingkat signifikansi 0.05 

untuk uji dua arah adalah 0.2028 yang 

berarti r hitung> r tabel. Kemudian nilai 

significance 0.000 < 0.05 yang berarti Ha 

yang berbunyi “ada hubungan yang positif 

dan signifikan antara keaktifan mahasiswa 

di Unit Kegiatan Mahasiswa FKIP UNS 

dengan kesiapan menjadi guru” diterima, 

dan H0 ditolak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

nilai correlation atau r hitung 0,768 lalu 

dilihat dari r tabel dengan df 92 dan tingkat 

signifikansi 0.05 untuk uji dua arah adalah 

0.2028 yang berarti r hitung> r tabel. Hal 

tersebut menyatakan bahwa ada hubungan 

positif dan signifikan antara keaktifan 

mahasiswa di UKM FKIP UNS dengan 

kesiapan menjadi guru.Jadi, jika keaktifan 

mahasiswa di UKM FKIP UNS meningkat, 

maka kesiapan menjadi guru juga 

meningkat. 

Banyak keterampilan yang dibiasakan 

di dalam organisasi. Keterampilan-

keterampilan tersebut sejalan dengan 

keterampilan abad XXI. Dimana ada 4 

pokok pembelajaran di abad XXI, yaitu 

kemampuan berpikir kritis, kreativitas, 

komunikasi, dan kolaborasi. Seperti yang 

dikemukakan oleh Putu (2016, p. viii) 

bahwa isu isu penting dalam pengembangan 

skill abad XXI meliputi critical thinking 

and problem solving; collaboration across 

Variabel yg 

dikontrol 
X2 

Variabel bebas X1 

Variabel Terikat Y 

R 0.768 

P Value 0.000 

Variabel Konstanta X1 X2 

Koef Regresi 2.897 0.672 1.468 

T Hitung 0.421 11.513 0.801 

Sig 0.675 0.000 0.425 

F Hitung = 66.302 

R2 = 0.590 
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networks and leading by influence; agilty 

and adaptability; Initiative and 

enterpreneuralisn; Effective oral and 

written communication; accessing and 

analyzing information; curiosity and 

imagination. 

Banyak keterampilan halus atau biasa 

disebut dengan softskilldiatas yang juga 

diajarkan di dalam organisasi, baik yang 

disadari maupun yang mungkin belum bisa 

dirasakan. Keterampilan-keterampilan 

tersebut merupakan keterampilan yang 

dibutuhkan dalam era revolusi industri 4.0. 

Pengalaman organisasi seperti problem 

solving (pemecahan masalah),leadership 

(kepemimpinan), retorika (kemampuan 

berbicara), dan keorganisasian yang selalu 

di ajarkan dan dibiasakan dalam UKM 

dapat bermanfaat bagi peningkatan 

keterampilan abad XXI yang bermanfaat 

untuk peningkatan keterampilan abad XXI. 

Didalam keberjalanan organisasi pasti 

ada masalah yang dihadapi, anggota akan 

dibiasakan untuk melakukan pemecahan 

masalah. Didalam kondisi yang tertekan 

semacam itu, anggota organisasi akan 

dilatih untuk tetap bisa berpikir cepat, 

tepatserta akurat. Anggota akan belajar 

untuk tetap dapat berfikir kritis dan inovatif 

untuk dapat memecahkan masalah yang 

selalu muncul. Didalam hal ini, anggota 

juga akan berlatih memanajemen diri agar 

tidak lari dari masalah, namun harus dapat 

menguraikan maslah, berpikir apa yang 

harus dilakukan. 

Selain dari pada itu, anggota juga akan 

dibiasakan untuk berlatih memimpin. 

Didalam suatu kepanitiaan akan selalu ada 

pengkaderan pemimpin. Bahkan bagi 

anggota yang belum pernah memimpin, 

maka pada organisasilah seseorang akan 

mulai belajar cara memimpin. Termasuk 

ketika seseorang diposisi sebagai yang 

dipimpin, bagaimana dia bisa 

menyesuaikan dengan kredibilitasnya. 

Kemampuan ini tentu juga akan sangat 

dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja, 

dalam konteks ini menjadi seorang 

guru.Diabad XXI, keterampilan kolaborasi 

untuk dipimpin, memimpin, bekerjasama 

antar anggota dan juga kerjasama antar tim 

juga mutlak diperlukan. Bagaimana 

seseorang harus pandai memosisikan diri 

pada bagiannya, mamu bekerjasama dengan 

tim, mengendalikan emosi, kebersamaan, 

rasa memiliki, dan kepedulian antar 

anggota. Akan  lebih suliit berinteraksi 

dengan banyak orang dari pada harus 

mengerjakan pekerjaan secara individu. 

Kesulitan itu muncul bukan karena 

pekerjaan yang menjadi berat jika 

dikerjakan sendiri, namun kesulitan dalam 

mengendalikan ego masing-masing, dan 

mencoba memahami karakter anggota lain. 

Kemampuan berbicara (retorika) atau 

dalam keterampilan abad XXI disebut 

dengan keterampilan komunikasi juga akan 

dibiasakan diorganisasi misalnya pada saat 

anggota harus tampil dimuka, saat 

berdiskusi di dalam rapat, dan lain 

sebagainya. Pada abad XXI akan sangat 

dibutuhkan keterampilan komunikasi. 

Komunikasi yang baik dapat meningkatkan 

hubungan antar manusia, sebaliknya jika 

komunikasi antar manusia tidak berjalan 

baik maka dapat terjadi salah komunikasi 

yang berkibat memburuknya hubugan. 

Termasuk dalam komunikasi dengan orang 

banyak. 

Di UKM softskill tersebut akan terlatih 

secara perlahan-lahan terhadap anggota 

yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di 

UKM beserta prosesnya, bukan hanya 

mengikuti kegiatan setelah proses 

perencanaan usai.Softskill seperti tersebut 

diatas tidak bisa didapatkan seorang 

mahasiswa dibangku perkuliahan. 

Meskipun IPK yang merupakan 

representasi dari kemampuan akademik 

seorang mahasiswa merupakan hal yang 

tetap tidak boleh dilalaikan, akan tetapi 

softskill seperti tersebut diatas juga mutlak 

diperlukan untuk menunjang kesiapan 

menjadi seorang guru. Melalui 

keikutsertaan di UKM, keterampilan abad 

XXI dari mahasiswa ternyata dapat 

meningkat, sehingga kesiapan menjadi guru 

juga meningkat.  
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SIMPULAN 

Simpulan dari penelitian ini yaitu 

bahwasanya keaktifan mahasiswa di 

organisasi dapat menunjang keterampilan 

abad XXI dalam meningkatkan kesiapan 

menjadi guru. Keterampilan tersebut sangat 

diperlukan untuk menghadapi era revolusi 

industri 4.0 yang menjadi penyebab 

distrupsi teknologi. Diharapkan 

keterampilan guru di abad ini juga dapat 

memenuhi kebutuhan abad XXI. Sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan di 

abad XXI. 

Simpulan tersebut berdasarkan analisis 

data dari sampel yang diambil dari 

mahasiswa UKM FKIP UNS yang telah 

aktif minimal satu tahun di UKM pada 

semester genap tahun 2016. Selanjutnya 

hasil analisis dianggap sebagai interprestasi 

bahwa keaktifan di organisasi kampus 

terbukti berpengaruh terhadap kesiapan 

seorang mahasiswa Keguruan untuk 

menjadi guru. 
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PENGEMBANGAN MODUL DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengembangkan bahan ajar berupa modul digital dengan 

pendekatan matematika realistik pada materi Eksponensial, (2) mengetahui apakah terdapat 

peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sesudah menggunakan modul 

digital, (3) mengetahui respon siswa setelah menggunakan modul digital. Penelitian ini 

menggunakan model pengambangan ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation). Tampilan modul menggunakan software 3D Pageflip 

Professional 1.7.1 dan kontennya dibantu dengan beberapa software, seperti Microsoft Office, 

paint, Camtasia Studio 7, Format Factory, dan iSpring Suite 8. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hasil validasi oleh dosen dan guru matematika sebesar 91% sedangkan hasil validasi 

oleh guru TIK sebesar 88%, dengan masing-masing kriteria validasi cukup valid, yaitu dapat 

diuji cobakan sesuai saran validator. Setelah diimplementasikan, kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa mengalami peningkatan dengan interpretasi sedang sebesar 0,49, 

dan memberikan respon positif terhadap modul digital dengan prosentase sebesar 66,71%.  

Kata kunci :modul digital, pendekatan matematika realistik, kemampuan pemecahan  

masalah, respon siswa 

 

DEVELOPMENT OF DIGITAL MODULE TO IMPROVE STUDENTS 

MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ABILITY 

 

Abstract 

The purpose of this study were (1) to develop teaching materials in the form of digital 

modules with realistic mathematical approaches to exponential material, (2) to find out 

whether there was an improvement in students 'mathematical problem solving abilities after 

using digital modules, (3) knowing students' responses after using digital modules. This 

research uses the ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) 

model. Module display uses 3D Pageflip Professional 1.7.1 software and the content is 

assisted with several software, such as Microsoft Office, paint, Camtasia Studio 7, Format 

Factory, and iSpring Suite 8. The results show that the results of validation by mathematics 

lecturers and teachers are 91% while Validation results by ICT teachers by 88%, with each 

validation criterion quite valid, which can be tested according to the validator's suggestion. 

After being implemented, students' mathematical problem solving abilities have increased 

with moderate interpretation of 0.49, and provide a positive response to digital modules with a 

percentage of 66.71%. 

Keywords : digital module, realistic mathematical approach, problem solving skill, Student 

Response. 

 

PENDAHULUAN 

Menurut National Council of Teacher 

Mathematic (Effendi, 2012: 2), terdapat 

lima kemampuan matematis yang harus 

dikuasai oleh siswa melalui pembelajaran 

matematika, diantaranya pemecahan 

masalah, komunikasi, koneksi, penalaran, 

serta representasi. Berdasarkan hasil 

observasi yang telah dilakukan kepada 30 

siswa kelas XI MIA 3 MAN 1 Cirebon 

menunjukkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa 
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masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil jawaban dari salah satu siswa 

terhadap indikator pemecahan masalah 

matematis. 

Soal: Kultur jaringan pada suatu uji 

laboratorium menunjukkan bahwa satu 

bakteri dapat membelah diri menjadi 2 

dalam waktu 2 jam. Diketahui bahwa pada 

awal kultur jaringan tersebut terdapat 2000 

bakteri. Tentukan banyaknya bakteri 

setelah 10 jam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari Gambar 1 terlihat bahwa siswa 

belum dapat merubah bahasa soal ke dalam 

bentuk simbol-simbol matematika. Siswa 

juga belum dapat menuliskan model 

matematika dari soal yang diberikan, yaitu 

𝐴𝑛 = 𝐴0(2)𝑛. Selain itu, hampir sebagian 

besar siswa lupa untuk menuliskan 

kesimpulan di akhir penyelesaian. Hal ini 

menunjukkan masih rendahnya 

kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. 

Rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa disebabkan 

karena beberapa faktor, seperti metode dan 

media pembelajaran yang digunakan guru 

kurang menarik serta kurang dapat 

dipahami siswa. Tidak jauh berbeda 

dengan yang dikemukakan oleh Ferdianto 

(2015: 306) bahwa siswa masih 

menganggap matematika sebagai pelajaran 

yang tidak menyenangkan dan 

membosankan. 

Metode pemecahan masalah 

mengutamakan analisis aktif untuk 

menemukan solusi yang diberikan 

(Retnowati. 2018). Moma (2017) 

mengatakan bahwa dengan mempelajari 

pemecahan masalah di dalam matematika, 

para siswa harus mendapatkan cara-cara 

berpikir, kebiasaan tekun, dan rasa ingin 

tahu, serta kepercayaan diri di dalam 

situasi-situasi tidak akrab yang akan 

mereka hadapi di luar ruang lingkup 

matematika. 

Hidayanto dan Irawan (2013: 2) 

mengemukakan bahwa bahan ajar yang 

menggunakan masalah nyata berdasarkan 

kehidupan sehari-hari merupakan titik awal 

pembelajaran yang dapat memberikan 

semangat lebih kepada siswa untuk belajar 

matematika. Salah satu jenis bahan ajar 

yang dapat digunakan oleh siswa adalah 

modul. Modul juga dapat disajikan dalam 

bentuk digital atau elektronik. Pesatnya 

perkembangan teknologi mobile khususnya 

handphone membuka peluang untuk 

mengatasi keterbatasan electronik learning 

(Noviar. 2016). 

Dengan adanya modul yang dikemas 

dalam bentuk digital ini diharapkan dapat 

membangkitkan semangat siswa dalam 

belajar matematika. Seperti yang 

dikemukakan oleh Hamalik (Arsyad, 

2011:15) bahwa dalam proses belajar 

mengajar dapat meningkatkan keinginan, 

minat, motivasi dan rangsangan serta 

membawa pengaruh psikologis terhadap 

siswa  dengan menggunakan media 

pembelajaran.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 

diperlukan sebuah media pembelajaran 

yang menarik guna membantu siswa agar 

lebih tertarik dan menyenangkan dalam 

mengikuti pembelajaran matematika, 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. Oleh 

sebab itu, penulis mengambil judul 

penelitian “Pengembangan Modul Digital 

untuk Meningkatkan Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa”. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian dan pengembangan yang 

mengacu pada model pengembangan 

ADDIE (Analysis, Design, Development, 

Implementation, and Evaluation). 

Sugiyono (2015: 26) mengemukakan 

Gambar 1. Contoh Jawaban 

Siswa 
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bahwa metode penelitian dan 

pengembangan (R&D) merupakan suatu 

metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk baru, menguji 

keefektifan produk yang telah ada, serta 

mengembangkan dan menciptakan produk. 

Penelitian ini dilakukan pada 

seluruh siswa kelas X MIA 5 MAN 1 

Cirebon selama 2 kali pertemuan. 

Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah lembar pedoman wawancara, soal 

tes kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa, lembar validasi modul 

digital serta lembar angket respons siswa. 

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini meliputi teknik tes dan teknik 

non tes. Teknik pengumpulan data dalam 

bentuk tes, yaitu berupa soal tes 

kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa dalam bentuk uraian yang 

terdiri dari 4 soal, yang diberikan sebelum 

(pretes) dan sesudah (postes) pembelajaran 

dengan menggunakan modul digital. 

Alur tahapan model ADDIE 

disajikan dalam bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik pengumpulan data yang bukan 

dalam bentuk tes, seperti angket respons 

siswa, dan lembar validasi modul digital. 

Lembar validasi modul digital 

merupakan suatu lembar penilaian 

terhadap bahan ajar (modul digital) yang 

telah dibuat, yang diberikan kepada 

beberapa validator yaitu 3 dosen 

matematika, seorang guru matematika dan 

seorang guru TIK. Shulhany (Saifiyah. 

2017) mengatakan bahwa sebelum bahan 

ajar diimplementasikan secara terbatas, 

maka perlu dilakukan terlebih dahulu 

validasi bahan ajar. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

desain bahan ajar pembelajaran yang telah 

disusun tersebut valid atau tidak, sehingga 

dihasilkan suatu bahan ajar yang baik dan 

berperan penting untuk membantu poses 

pembelajaran di dalam kelas. 

Sedangkan angket respons siswa 

diberikan setelah pembelajaran dengan 

menggunakan modul digital, dengan tujuan 

untuk mengetahui respons siswa setelah 
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Gambar 2 Metodologi Penelitian 

 



 

50 
 

belajar dengan menggunakan modul digital 

tersebut. 

Teknik pengolahan data dalam 

penelitian ini menggunakan data kualitatif 

dan data kuantitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari respon siswa setelah 

melaksanakan pembelajaran menggunakan 

bahan ajar. Data kualitatif yang sudah 

didapat selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif.  

Sedangkan data kuantitatif diperoleh 

dari hasil soal tes kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa untuk 

mengetahui kemampuan awal serta 

kemampuan akhir siswa setelah 

melaksanakan pembelajaran dengan modul 

digital tersebut. Selain itu, data kuantitatif 

juga diperoleh dari hasil penilaian validitas 

yang terdapat dalam lembar validasi oleh 

beberapa validator serta angket respons 

siswa. Data kuantitatif tersebut diperoleh 

dengan memberikan skor pada angket 

lembar validasi menggunakan Skala 

Likert. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Kebutuhan Siswa terkait materi 

Eksponensial 

Pada tahap analisis, peneliti 

memberikan soal uji coba kepada siswa 

serta mewawancarai guru dan siswa, untuk 

mengetahui kebutuhan belajar siswa dan 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

dalam pembelajaran matematika.  

Analisis siswa dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik dan gaya belajar 

siswa. Dalam karakteristik siswa, dilihat 

mengenai pandangan siswa terhadap 

matematika, serta apakah siswa mengalami 

kesulitan dalam mempelajari dan 

menjawab soal-soal matematika khususnya 

materi eksponensial. Hasil analisis tersebut 

diperoleh dari hasil wawancara peneliti 

dengan guru matematika di MAN 1 

Cirebon yang menjelaskan secara umum 

bahwa siswa masih banyak mengalami 

kesulitan dalam mempelajari materi 

eksponen. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran yang masih berpusat pada 

guru sehingga menyebabkan siswa kurang 

aktif dan menganggap bahwa pelajaran 

matematika itu sulit dan membosankan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ferdianto 

(2015: 306) bahwa siswa masih 

menganggap matematika sebagai pelajaran 

yang tidak menyenangkan dan 

membosankan.  

Tidak jauh berbeda dengan yang 

disampaikan oleh siswa ketika peneliti 

melakukan wawancara dengan siswa, 

bahwa mereka merasa kesulitan dan bosan 

dalam pembelajaran matematika 

dikarenakan pembelajarannya yang 

monoton dan kurang adanya inovasi baru 

seperti dengan menggunakan media 

pembelajaran yang dapat menarik 

perhatian siswa dan menjadikan susana 

pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

Salah satunya adalah dengan 

memanfaatkan teknologi dalam bidang 

pendidikan.  

Perkembangan teknologi semakin 

pesat seperti dengan adanya modul digital 

sehingga dapat dijadikan sebagai sarana 

untuk menunjang pembelajaran siswa. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sari, dkk. 

(2017: 39) bahwa modul elektronik 

merupakan suatu bahan ajar yang 

dilengkapi dengan pendukung multimedia 

sehingga dalam proses pembelajarannya 

siswa dapat belajar mandiri kapan saja dan 

dimana saja.  

Pengembangan modul elektronik juga 

telah dilakukan oleh Suyoso dan 

Nurohman (Sari, dkk., 2017: 39) dengan 

judul “Pengembangan Modul Elektronik 

Berbasis Web sebagai Media Pembelajaran 

Fisika”. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian tersebut ialah yang pertama, 

berdasarkan ahli materi dan ahli media 

menyatakan bahwa modul elektronik 

berbasis Web dengan format Mobile 

Version dinyatakan sangat layak untuk 

digunakan dengan rata-rata nilai 3,92. Dan 

hasil penelitian yang kedua, uji lapangan 

menunjukkan bahwa modul elektronik 

berbasis Web dengan format Mobile 

Version dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa ditunjukkan dengan gain 
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score ternormalisasi yang berada dalam 

kategori sedang sebesar 0,32. 

 

Validasi Modul Digital 

Modul digital yang telah selesai dibuat 

dan dirancang selanjutnya dilakukan 

validasi oleh 5 validator yaitu 3 dosen 

Prodi FKIP Matematika Universitas 

Swadaya Gunung Jati Cirebon, 1 guru 

matematika dan 1 guru TIK MAN 1 

Cirebon. Hasil validasi secara keseluruhan 

oleh para validator termuat dalam Tabel 1 

berikut.

Tabel 1 Hasil Validasi Ahli Secara Keseluruhan 

No Validato

r 

Total 

Skor 

yang 

Dicapai  

Skor yang 

diharapkan 

Kriteria 

Validasi 

Interpretasi Kriteria 

validasi 

keseluruhan 

Interpretasi 

Keseluruhan 

1 Validato

r 1 

 98       100       96% Cukup Valid 

90% Cukup Valid 

2 Validato

r 2 

96 100 96% Cukup 

Valid 

3 Validato

r 3 

92 100 92% Cukup 

Valid 

4 Validato

r 4 

80 100 80% Cukup 

Valid 

5 Validato

r 5 

88 100 88% Cukup 

Valid 

 

Hasil validasi oleh dosen dan guru 

matematika memperoleh persentase untuk 

masing-masing validator 1, 2, 3 dan 4 

sebesar 96%, 96%, 92% dan 80% dengan 

interpretasi validasi cukup valid yaitu 

dapat digunakan namun perlu direvisi 

kecil. Dibuktikan dari hasil validasi pada 

tiap-tiap aspek indikator, yaitu relevansi, 

kelengkapan sajian, sistematika sajian, 

kesesuaian dengan pendekatan matematika 

realistik, desain modul dan penggunaan 

modul. Untuk penggunaan konteks nyata 

pada awal pembelajaran modul 

memperoleh nilai validasi yang cukup 

tinggi karena di awal materi pada modul 

tersebut ditampilkan suatu video sebagai 

penghantar sebelum masuk ke 

permasalahan pada materi tersebut. 

Sedangkan untuk hasil validasi oleh 

guru TIK memperoleh persentase validasi 

sebesar 88% dengan interpretasi validasi 

cukup valid, yakni dapat digunakan tetapi 

ada beberapa bagian yang perlu direvisi. 

Dalam aspek pengunaan modul, 

compatibilitas memperoleh nilai validasi 

yang cukup dikarenakan media yang 

dibuat tidak dapat dijalankan melalui 

smartphone, melainkan hanya dapat 

dioperasikan pada laptop saja. Hal ini 

disebabkan karena apabila di deploy ke 

smartphone, maka soal-soal latihan yang 

menggunakan iSpring suite, gambar, 

maupun video yang menggunakan link 

yang termuat dalam modul digital tersebut 

tidak dapat berfungsi dengan baik. Ada 

aplikasi reader untuk 3D Pageflip 

Professional tetapi tidak mendukung untuk 

sistem android yang versi sekarang, 

melainkan hanya untuk sistem operasi 

android versi jelly bean ke bawah, dan 

belum ada versi terbaru dari 3D Pageflip 

Professional nya, sedangkan anak-anak 

zaman sekarang sudah menggunakan versi 

sistem operasi android terbaru, seperti 

Lollipop, Marshmallow, Nougat dan Oreo. 

Meskipun demikian, berdasarkan 

hasil validasi dari kelima validator tersebut 

dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran menggunakan 3D pageflip 

professional pada materi eksponensial 
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untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis  siswa 

dinilai cukup valid dan dapat diuji cobakan 

ke siswa dengan syarat ada beberapa revisi 

kecil dari para validator.  

 

Peningkatan (Uji Gain) 

Hasil uji gain ternormalisasi pada 

pre-test dan post-test terhadap 35 siswa 

kelas X MAN 1 Cirebon menunjukkan 

bahwa hanya ada 1 siswa memperoleh 

kriteria tinggi, 21 siswa diantaranya 

memperoleh kriteria sedang, dan sisanya 

13 siswa memperoleh kriteria rendah. 

Untuk nilai rata-rata keseluruhan dari 35 

siswa mendapatkan nilai gain 

ternormalisasi sebesar 0,49 dan termasuk 

dalam interpretasi sedang dengan nilai 

pretes dan postes sebesar 39,08 dan 69,42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa dibagi menjadi empat 

indikator, diantaranya kemampuan 

memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian masalah, melaksanakan 

penyelesaian masalah, dan memeriksa 

kembali proses yang telah dilakukan. 

Pertama, kemampuan memahami 

masalah. Siswa diharapkan dapat 

mengidentifikasi soal terkait informasi 

penting dan yang memerlukan perhatian 

khusus dari informasi tersebut. Selain itu, 

siswa juga diharapkan dapat merubah  

informasi tersebut dalam bentuk simbol-

simbol matematika. Yang menjadi kendala 

bagi siswa pada tahap ini adalah mereka 

malas untuk menuliskan informasi yang 

diberikan pada soal. Tetapi setelah 

dilakukan pembelajaran dengan modul 

digital, dimana pada setiap contoh soal 

dalam modul tersebut disertakan 

pembahasan yang lengkap, sehinga siswa 

terbiasa dalam mengidentifikasi informasi 

(kata kunci) yang ada pada soal. 

Kedua, kemampuan merencanakan 

penyelesaian. Pada tahap ini, siswa 

dibiasakan untuk menuliskan langkah-

langkah apa yang harus dilakukan dalam 

mengerjaan soal. Untuk beberapa soal 

dengan tingkat kesukaran rendah dan 

sedang siswa mampu membuat rencana 

penyelesaian masalah, tetapi untuk soal 

dengan tingkat kesukaran tinggi siswa 

masih mengalami kesulitan dalam 

membuat rencana penyelesaian masalah. 

Siswa mengalami kesulitan dalam 

menghubungkan antara informasi yang 

diberikan dengan yang tidak diketahui. 

Siswa beranggapan bahwa menyusun 

rencana penyelesaian soal adalah suatu 

pekerjaan yang sangat berat. Sebagian 

siswa tidak merencanakan penyelesaian 

soal karena mereka tidak memiliki ide 

untuk menyelesaikan soal. Hal ini 

disebabkan karena siswa belum memahami 

sepenuhnya masalah yang ada pada soal. 

Ketiga, kemampuan melaksanakan 

penyelesaian. Dalam tahap ini, siswa 

diharapkan mampu menggunakan rumus 

Gambar 2. Grafik Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 
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atau kalimat matematika dan menggunakan 

strategi pemecahan masalah yang telah 

dipilih sampai menemukan jawaban akhir 

yang diminta. Tetapi, pada tahap ini 

beberapa siswa masih kurang teliti dan 

alasan dari jawaban yang mereka tulis 

tidak sesuai dengan konsep yang telah 

diajarkan. Selain itu, mereka juga sering 

mengalami kesalahan dalam perhitungan.  

Keempat, kemampuan siswa dalam 

memeriksa kembali penyelesaian yang 

telah dikerjakan. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan terhadap lembar jawaban siswa, 

maka diperoleh bahwa pada tes awal ada 

beberapa siswa yang tidak memeriksa 

kembali pekerjaanya. Tahap ini penting 

dilakukan untuk mengecek apakah hasil 

yang diperoleh telah sesuai dengan 

ketentuan. Kemudian siswa harus bisa  

menafsirkan jawaban yang diperoleh 

sehingga didapat kesesuaian antara hasil 

yang diperoleh dengan apa yang 

ditanyakan pada soal. Selain itu siswa juga 

diharapkan dapat menemukan cara lain 

yang bernilai benar dalam menyelesaikan 

masalah. 

Secara keseluruhan, terdapat 

peningkatan pada masing-masing indikator 

kemampuan pemecahan masalah setelah  

dilakukan pembelajaran menggunakan 

modul digital matematika pada materi 

eksponensial, tetapi peningkatannya belum 

optimal secara keseluruhan dengan 

interpretasi peningkatan sedang sebesar 

0,49. Hal ini disebabkan karena 

keterbatatasan penelitian yang dilakukan 

yaitu dua kali pertemuan, sedangkan kunci 

dalam belajar matematika adalah tidak 

mudah menyerah dan sering meyelesaikan 

soal-soal matematika karena matematika 

bukan merupakan mata pelajaran hafalan. 

Sehingga dengan siswa rajin mengerjakan 

soal-soal matematika maka akan terbiasa 

untuk memecahkan masalah matematika. 

 

Respons Siswa 

Hasil pengisian angket respons siswa 

yang diberikan kepada 35 siswa kelas X 

MIA 5 MAN 1 Cirebon menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa memberikan 

respons positif terhadap modul digital 

tersebut dengan persentase sebesar 

66,71%. Hasil pengisian angket respons 

siswa menunjukkan bahwa siswa lebih 

tertarik belajar matematika dengan 

menggunakan modul digital ini. Seperti 

yang dikatakan oleh Ramdani (2014: 116) 

bahwa bahan ajar yang disusun dengan 

permasalahan realistik dapat memotivasi 

serta membantu siswa dalam belajar 

matematika.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan modul 

digital berbasis pendekatan matematika 

realistik pada materi eksponensial 

berbantuan software 3D Pageflip 

Profesional mendapatkan hasil validasi 

modul digital secara keseluruhan sebesar 

90% dengan interpretasi cukup valid dan 

dapat diuji cobakan ke siswa dengan 

sedikit revisi kecil dari para validator. 

Selain itu, modul digital ini juga dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa dengan 

interpretasi peningkatan sedang sebesar 

0,49. Dan sebagian besar siswa 

memberikan respons positif, yaitu sebesar 

66,71%, hal ini selaras dengan hasil 

penelitian Herayanti (2017) bahwasannya 

siswa memberikan respon yang sangat baik 

pada pembelajaran berbasis moodle. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berbasis socio-

scientific issues pada topik perubahan lingkungan terhadap humanistic knowledge siswa kelas 

10 SMA Negeri 1 Aesesa, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen semu dengan desain penelitian yaitu non randomized control group pretest 

posttest design. Instrumen tes dalam penelitian ini adalah perangkat instrumen humanistic 

knowledge berupa angket dan lembar penilaian antar teman dari kategori tanggung jawab, 

kerjasama dan peduli lingkungan. Data perbedaan kemampuan humanistic knowledge 

dianalisis menggunakan analisis statistik ANOVA. Hasil analisis ANOVA dengan alfa 0.05 

menunjukkan perbedaan signifikan kemampuan humanistic knowledge siswa antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa 

pembelajaran berbasis socio-scientific issues pada topik perubahan lingkungan berpengaruh 

meningkatkan kemampuan humanistic knowledge siswa lebih bak daripada metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Kata kunci : socio-scientific issues (SSI), humanistic knowledge 

 

Abstract 
This study is aimed to know the effect of socio-scientific issues based instruction on the 

topic of environmental change, toward humanistic knowledge of the 10th-grade students of 

SMA Negeri 1 Aesesa, East Nusa Tenggara. This research was a quasi experimental with non 

randomized control group pretest-posttest design. The instrument of this research wasa set of 

humanistic knowledge instrument including questionnaires and evaluation sheets for friends 

of responsibility, colaboration and environmental care. The data of humanistic knowledge 

ability differences analyzed with ANOVA statistic test. The ANOVA test results with 0.05 

signification score shows the significant differences of student’s humanistic knowledge 

between control class and experiment class. Based on the result of this research, it can be 

conclude that socio-scientific issues-based instruction on the topic of environmental change 

provides better influence toward increasing of student’s humanistic knowledge than common 

instruction that implemented by teacher. 

Key Words: socio-scientific issues (SSI), humanistic knowledge
  

PENDAHULUAN 

Permasalahan lingkungan terjadi silih 

berganti sebagai akibat dari ketidakpedulian  

manusia terhadap lingkungan tempat 

tinggalnya dan lingkungan dalam skala 

yang lebih luas. Masalah lingkungan telah 

menjadi persoalan pelik di tengah 

masyarakat. Upaya pemenuhan kebutuhan 

manusia secara nyata berpengaruh negatif 

terhadap lingkungan alam. Contohnya 

rawan bencana akibat eksplorasi alam yang 

tidak berlandaskan pada konservasi, secara 

langsung berpengaruh besar terhadap 

kualitas hidup manusia.  

Isu-isu lingkungan dari setiap daerah 

diseluruh nusantara berbeda-beda, namun 

mailto:lisdyawatiharun32@gmail.com
mailto:slamet_suyanto@uny.ac.id
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tuntutan kompetensi yang harus dikuasai 

dalam kurikulum nasional cenderung sama. 

Dengan demikian pendekatan yang dipakai 

dalam pembelajaran biologi sudah 

seharusnya disesuaikan dengan keadaan 

lingkungan atau tempat dimana siswa 

belajar, tumbuh dan berkembang untuk 

memudahkan siswa menjalani proses 

belajar guna menguasai kompetensi dalam 

muatan kurikulum sekaligus memecahkan 

maslah yang ia hadapi di lingkungannya. 

Salah satu masalah sosio sains 

kontroversial yang terjadi saat ini di pesisir 

Kab. Nagekeo, NTT sebagai daerah tempat 

pelaksanaan penelitian adalah alih fungsi 

hutan mangrove sebagai tambak ikan dan 

udang oleh penduduk. Daerah pesisir pantai 

utara Kab. Nagekeo tepatnya di Desa 

Marapokot merupakan daerah rawan abrasi. 

Dengan demikian ekosistem hutan 

mangrove sangat bermanfaat sebagai 

penahan abrasi air laut terhadap pantai. 

Kenyataannya saat ini hutan mangrove 

didaerah tersebut terus berkurang dari 

waktu ke waktu akibat aktivitas penebangan 

pohon mangrove yang dilakukan oleh 

penduduk. Penduduk melakukan 

penebangan pohon mangrove agar lahan 

tersebut dapat dijadikan sebagai tambak 

ikan dan udang untuk meningkatkan 

perekonomian yang tergolong rendah.  

Masalah sosio sains tersebut diatas 

membutuhkan penyelesaian yang serius 

agar tidak memberikan dampak yang 

semakin buruk terhadap kualitas 

lingkungan. Oleh karena itu diperlukan 

penanaman  budaya cinta lingkungan atau 

peduli lingkungan dan pola pikir kritis 

reflektif pada generasi muda terutama usia 

sekolah menengah atas di Kab. Nagekeo 

agar dapat menyikapi dengan bijak serta 

menawarkan solusi praktis terhadap 

permasalahan lingkungan tersebut. Masalah 

sosio sains alih fungsi hutan mangrove 

tersebut dapat diintegrasikan dalam strategi 

pembelajaran biologi yang mengedepankan 

aspek kontekstualitas melalui materi 

perubahan lingkungan. 

Salah satu strategi pembelajaran yang 

potensial dalam pelajaran biologi untuk 

diterapkan sebagai upaya menumbuhkan 

penguasaan kompetensi berpikir kritis 

reflektif dalam merumuskan pemecahan 

masalah terhadap isu lingkungan tersebut 

diatas adalah pembelajaran berbasis socio-

scientific issues (SSI). Pembelajaran 

menggunakan  socio scientific issues 

berpotensi dihubungkan dengan kepedulian 

lingkungan. Socio scientific issuses 

merupakan topik-topik IPA dimana siswa 

dalam masyarakat tertentu dihadapkan pada 

situasi masalah yang menyangkut IPA 

dalam kehidupan sosialnya (Subiantoro, 

2012).  

SSI merupakan pendekatan yang 

menyuguhkan materi sains dalam konteks 

isu-isu sosial dengan melibatkan komponen 

moral atau etika (Callahan, 2009). Isu-isu 

dalam SSI merupakan isu open-ended baik 

secara konseptual maupun prosedural 

berkaitan dengan sains dan memiliki 

kemungkinan pemecahan rasional yang 

dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial 

seperti identitas budaya, politik, ekonomi, 

dan etika (Sadler 2009). 

Secara singkat dapat digaris bawahi isu 

sosio sains  yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa problematika sains 

yang berkenaan dengan perubahan 

ekosistem mangrove yang berkaitan erat 

dengan problematika sosial yang 

berhubungan dengan pemanfaatan 

lingkungan sebagai bagian dari aktivitas 

perekonomian warga. Isu sosio sains ini 

diharapkan dapat digunakan di kelas dalam 

pembelajaran berbasis SSI sebagai sarana 

meningkatkan penguasaan kompetensi 

humanistic knowledge siswa. 

Socio Scientific Issues sebagai 

pendekatan pembelajaran mengenai isu-isu 

sosial ilmiah kontemporer dapat 

meningkatkan minat dan rasa ingin tahu 

siswa, serta sangat membantu siswa dalam 

upaya pengambilan keputusan sebagai 

bagian kerangka kompetensi abad 21. 

Menurut Kereluik (2013),  salah satu 

pengetahuan yang harus dikuasai peserta 
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didik pada abad 21 adalah  humanistic 

knowledge (to value). Pada kompetensi 

humanistic knowledge terbagi dalam 

kesadaran emosional, kompetensi budaya, 

dan keterampilan kerja.  

Penyajian masalah lingkungan dalam 

pembelajaran di kelas serta proses 

menemukan solusi dari permasalahan 

tersebut dapat memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mengembangkan 

kompetensi humanistic knowledge (to 

value). Dimana setiap keputusan yang 

diambil siswa merupakan wujud dari 

mekanisme kepedulian (empaty) dan 

kesadaran emosional siswa melalui 

pertimbangan etik yang disajikan dalam 

pembelajaran berbasis SSI. 

Melalui pertimbangan-pertimbangan 

etik dalam memecahkan masalah 

lingkungan tentang alih fungsi hutan 

mangrove, siswa secara langsung 

mengalami proses pergolakan nalar dan 

etika sehingga dapat memupuk sikap peduli 

lingkungan pada diri siswa serta 

menghargai perbedaan argumen dari 

kelompok lain  juga merupakan bentuk 

keterampilan dalam bekerja. 

Binkley dalam Grifin (2012) 

menjelaskan bahwa dalam kerangka 

kompetensi abad 21 terdapat kategori living 

in the world  yang memuat sub kategori 

citizenship local and 

global/kewarganegaraan, life and 

career/kehidupan dan karir, personal and 

social responsibility (including cultural 

awareness  and competence/ tanggung 

jawab personal dan sosial (kesadaran 

budaya dan kompetensinya. 

Hal yang tidak jauh berbeda dinyatakan 

oleh Trilling (2009) yang mengkategorikan 

pengetahuan humanistik dalam life and 

career skill, yang memuat sub kategori 

fleksibilitas dan adaptasi, inisiatif, 

kompetensi sosial dan lintas budaya, 

produktifitas dan akuntabilitas, 

kepemimpinan dan tanggung jawab.  

Berdasarkan beberapa uraian diatas 

maka dapat disimpulkan yang menjadi poin 

atau sub kategori humanistic knowledge 

yang dapat diukur dari peserta didik 

kaitannya dengan penggunaan pendekatan 

SSI adalah :  1) Tanggung jawab 

menyelesaikan segala tugas yang diberikan 

dalam kerja kelompok investigasi masalah 

alih fungsi hutan mangrove, 2) Kolaborasi 

atau kerjasama peserta didik diluar saat 

investigasi lapangan dan didalam kelas saat 

merumuskan pendapat untuk menanggapi 

atau menyikapi isu sosio sains yang 

disajikan, 3) Kesadaran emosional peserta 

didik yang diwujudkan dalam sikap peduli 

lingkungan. 

Situasi konflik penalaran dan konsep 

pengetahuan terhadap sebuah isu sosial 

dapat berimplikasi pada aspek etika, moral 

bahkan politik dan ekonomi dalam 

kehidupan siswa (Dawson dan Venville, 

2010).   

SSI adalah isu-isu yang open-ended 

baik secara konseptual maupun prosedural 

berkaitan dengan sains dan memiliki 

kemungkinan pemecahan rasional yang 

dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek sosial 

seperti identitas budaya, politik, ekonomi, 

dan etika (Sadler 2009). 

Dari hasil wawancara prapenelitian 

dengan guru-guru biologi di SMA tempat 

akan dilakaksanakannya penlitian, pada 

masing-masing  jenjang kelas, keberhasilan 

belajar biologi siswa hanya ditekankan pada 

nilai yang tertera dikertas sebagai hasil 

ujian atau ulangan harian, dengan soal-soal 

yang kurang mengasah keterampilan 

berpikir siswa. Siswa diutamakan untuk 

memahami konten dalam biologi tanpa 

mengaitkan konten tersebut dengan dunia 

nyata, terutama konten yang berhubungan 

dengan lingkungan.  Sedangkan lingkungan 

merupakan bagian dari hidup siswa yang 

juga membutuhkan andil siswa dalam  

menjaga kelestariannya. Hal tersebut 

berefek pada kompetensi humanistic 

knowledge siswa, yang dapat dikategorikan 

masih rendah.  

Berdasarkan latar belakang dan alasan-

alasan mendasar yang telah dipaparkan 

sebelumnya penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pembelajaran biologi 
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berbasis SSI terhadap humanistic 

knowledge peserta didik di SMAN I Aesesa 

Kab. Nagekeo. Dengan rumusan pertanyaan 

penelitian antara lain : (1)) Apakah 

penerapan pembelajaran biologi berbasis 

Socio-Scientific Issues berpengaruh 

terhadap kompetensi humanistic knowledge 

siswa kelas X MIA SMA N I Aesesa? 

 

METODE  

Penelitian ini akan dilaksanakan di 

SMA Negeri I Aesesa, NTT pada bulan 

Januari sampai Februari 2018 tahun ajaran 

2018/2019 dengan materi yang akan 

diajarkan adalah Perubahan lingkungan 

dalam KD. 3.11 dan 4.11 dengan sub materi 

kerusakan lingkungan, pelestarian 

lingkungan, serta solusi terhadap masalah 

lingkungan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa SMA Negeri I Aesesa. 

Sampel penelitian adalah siswa kelas X 

MIA SMA Negeri I Aesesa. Grup 

eksperimen dan grup control diambil 

menggunakan metode pengundian grup 

atau kelas dan diperoleh dua kelas yang 

akan dijadikan sebagai sampel penelitian 

yaitu kelas X MIPA 3  (kelas eksperimen) 

dan kelas X MIPA 2 (kelas pembanding). 

Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen semu (quasi 

experiment), guru yang mengajar baik di 

kelas eksperimen maupun kelas 

pembanding sama, serta materi 

pembelajarannya juga sama. Desain 

penelitian yang digunakan ialah non 

randomized control group pretest posttest 

design. Pada kelas pembanding, jenis 

perlakuannya adalah diajarkan 

menggunakan model pembelajaran sesuai 

yang dilaksanakan oleh guru disekolah 

bersangkutan, sedangkan pada kelas 

eksperimen menggunakan model 

pembelajaran Socio-Scientific 

Issues.Terdapat dua variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Variabel 

bebasnya adalah model pembelajaran 

biologi berbasis Socio-Scientific Issues, 

sedangkan variabel terikatnya adalah 

kemampuan humanistic knowledge siswa. 

Instrumen pengumpul data yang akan  

digunakan dalam penelitian  ini berupa non 

tes berupa angket, dan lembar penilaian 

untuk mengukur kemampuan 

humanisticknowledge. Dari angket 

humanistic knowledge skor pada masing-

masing kategori diubah menjadi nilai dan 

dianalisis menggunakan analisis 

parametricAnova (dengan alfa 0.05). 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Pembelajaran pada kelas kontrol 

dilaksanakan dengan strategi yang biasanya 

digunakan guru, sedangkan pada kelas 

perlakuan dilaksanakan dengan strategi 

berbasis socio-scientific issues (SSI), untuk 

ruang lingkup materi pelajaran yang sama. 

Topik yang digunakan adalah tentang 

perubahan lingkungan dengan isu yang 

digunakan adalah alih fungsi hutan 

mangrove di daerah rawan abrasi di Desa 

Marapokot Kabupaten Nagekeo, NTT 

sebagai tambak ikan. Pembelajaran yang 

dilaksanakan guru pada kelas kontrol 

menggunakan strategi diskusi informatif, 

sedangkan pada kelas perlakuan, 

implementasi strategi berbasis SSI 

difasilitasi dengan lembar kegiatan siswa 

(LKS) dan outdoor learning mengunjungi 

daerah hutan mangrove yang sedang 

dialihfungsikan. 

Aktivitas siswa pada kelas kontrol 

lebih aktif saat mengerjakan soal-soal 

latihan dengan berdiskusi satu sama lain. 

Pada saat guru menerangkan materi 

pembelajaran di bagian awal, mereka 

cenderung diam memperhatikan penjelasan 

yang disampaikan guru. Berbeda dengan 

kelas kontrol, intensitas aktivitas siswa 

pada kelas perlakuan cenderung lebih 

tinggi. 

Ada hal-hal yang tampak menjadi 

kendala dalam proses pembelajaran, 

khususnya pada kelas perlakuan. Pertama, 

siswa tampak canggung untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan strategi SSI. 

Kebiasaan siswa belajar dengan strategi 

yang diterapkan guru, membuat mereka 
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tidak mudah atau lambat merespon skenario 

pembelajaran SSI yang diimplementasikan, 

sehingga waktu pembelajaran menjadi 

kurang optimal. Misalnya, saat mereka 

melaksanakan kegiatan outdoor learning 

dimana siswa kurang adaptif dalam 

membaca dan memahami petunjuk kegiatan 

dalam LKS.  Kedua, karena baru dikenal, 

guru belum mampu secara optimal 

membantu memfasilitasi kegiatan 

pengenalan masalah dalam SSI. Ketiga, 

siswa sedikit mengalami kesulitan 

memahami dan mengerjakan LKS. 

Substansi materi kajian tampak menjadi 

faktor penghambat tersebut. 

Pada kegiatan awal siswa diinisiasi 

untuk melakukan analisis fakta melalui 

pembelajaran langsung dilapangan atau 

tempat terjadinya alihfungsi hutan 

mangrove menjadi tambak ikan dan 

kaitannya dengan topik perubahan 

lingkungan.Meski hal ini menarik bagi 

siswa, namun kemampuan analisis mereka 

belum cukup mendukung untuk dapat 

menyelesaikan persoalan yang ada di LKS. 

Jawaban-jawaban siswa yang tertuang di 

dalam LKS belum menunjukkan pemikiran 

yang mendalam atas persoalan yang dikaji. 

Di sisi lain, keterbatasan waktu 

pembelajaran menjadi faktor pembatas 

pula, sehingga guru tidak dapat memberi 

konfirmasi kajian materi secara tuntas. 

Kebiasaan belajar dengan lebih banyak 

mendengar atau menyimak penjelasan guru 

dengan kesempatan yang sedikit untuk 

melakukan kajian referensi, menyebabkan 

siswa enggan membaca bahan materi (hand 

out: HO) pembelajaran yang diberikan. 

Hanya sebagian kecil siswa yang membaca 

dengan cermat, sedangkan yang lainnya 

sebatas membaca bagian-bagian tertentu 

untuk mencari jawaban persoalan yang 

didiskusikan dalam LKS. Hal ini memberi 

pengaruh pada tidak utuh atau tuntasnya 

perolehan pengertian (konsep) pada diri 

siswa.  

Berdasarkan analisis deskriptif, rata-

rata pretest kemampuan hunamistic 

knowledge siswa dalam tiga kategori yaitu 

peduli lingkungan, tanggung jawab dan 

kerjasama pada kelas kontrol yaitu 

76,07;72,41 dan 77,69. Sedangkan pada 

kelas eksperimen yaitu 80,28; 76,86 dan 

78,65. Pada analisis hasil postetst siswa 

ditemukan rata-rata kelas kontrol yaitu 

79,83; 75,89 dan 78,58. Sedangkan postest 

kelas eksperimen adalah 85,48; 81,37 dan 

82,78. Selain itu dilakukan pula uji 

prasyarat keparametrikan yang meliputi uji 

normalitas dan uji homogenitas varian. 

Adapun hasil uji normalitas dan 

homogenitas varian ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 1 hasil uji normalitas data 
 

 KELAS Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PREKL EKSPERIMEN ,121 25 ,200* ,927 25 ,074 

KONTROL ,133 28 ,200* ,927 28 ,051 

PRETJ EKSPERIMEN ,118 25 ,200* ,970 25 ,641 

KONTROL ,106 28 ,200* ,971 28 ,614 

PREKS EKSPERIMEN ,089 25 ,200* ,968 25 ,602 

KONTROL ,146 28 ,130 ,974 28 ,683 

POSTPL EKSPERIMEN ,127 25 ,200* ,940 25 ,144 

KONTROL ,197 28 ,007 ,899 28 ,011 

POSTTJ EKSPERIMEN ,133 25 ,200* ,956 25 ,346 

KONTROL ,083 28 ,200* ,980 28 ,852 

POSTKS EKSPERIMEN ,105 25 ,200* ,944 25 ,183 

KONTROL ,152 28 ,097 ,956 28 ,279 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Berdasarkan tabel diatas dapat 

dijelaskan bahwa kolom signifikansi (sig.) 

pada test metode Kolmogorov-Smirnov 

ditemukan nilai signifikansi masing-masing 

variabel lebih besar dari alfa 0.05 sehingga 

dapat dikatakan data berdistribusi normal. 

Tabel 2 hasil uji homogenitas varian 

 

Berdasarkan hasil uji homogenitas 

varian dengan metode levene tests 

diperoleh kesimpulan bahwa data memiliki 

varian yang homogen hal tersebut dilihat 

pada nilai signifikansi (sig.) dari tabel 

tersebut yang menunjukkan nilai alfa lebih 

besar dari 0.05. 

Setelah dipenuhi syarat keparametrikan 

dilakukan uji T untuk melihat ada tidaknya 

perbedaan hasil yang pretest dari kelas 

kontrol dan eksperimen pada tiga kategori 

humanistic knowledge tersebut. Hasil uji T 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3 uji independent sample T test 

Berdasarkan tabel uji T dapat diperoleh 

sebuah keterangan bahwa tahap prestest 

kedua kelompok kelas tidak memiliki 

perbedaan signifikan terlihat pada kolom 

sig. Sehingga dapat dilanjutkan analisis uji 

hipotesis menggunakan ANOVA. Hasil uji 

ANOVA terlihat pada tabel berikut. 

Tabel 4 uji ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

PREPL Between Groups (Combined) 234,125 1 234,125 6,119 ,017 

Linear Term Unweighted 234,125 1 234,125 6,119 ,017 

Weighted 234,125 1 234,125 6,119 ,017 

PRETJ Between Groups (Combined) 261,707 1 261,707 6,249 ,016 

Linear Term Unweighted 261,707 1 261,707 6,249 ,016 

Weighted 261,707 1 261,707 6,249 ,016 

PREKS Between Groups (Combined) 12,214 1 12,214 ,452 ,505 

Linear Term Unweighted 12,214 1 12,214 ,452 ,505 

Weighted 12,214 1 12,214 ,452 ,505 

POSTPL Between Groups (Combined) 421,586 1 421,586 9,538 ,003 

Linear Term Unweighted 421,586 1 421,586 9,538 ,003 

Weighted 421,586 1 421,586 9,538 ,003 

POSTTJ Between Groups (Combined) 397,501 1 397,501 8,410 ,005 

Linear Term Unweighted 397,501 1 397,501 8,410 ,005 

Weighted 397,501 1 397,501 8,410 ,005 

POSTKS Between Groups (Combined) 508,410 1 508,410 19,195 ,000 

Linear Term Unweighted 508,410 1 508,410 19,195 ,000 

Weighted 508,410 1 508,410 19,195 ,000 

 

Berdasarkan tabel uji ANOVA dapat 

dilihat bahwa pada kolom signifikansi hasil 

posttest dari ketiga kategori humanistic 

knowledge yaitu peduli lingkungan, 

tanggung jawab dan kerjasama 

menunjukkan adanya perbedaan signifikan 

antara kedua kelompok kelas atau kelas 

kontrol dan eksperimen dimana nilai alfa 

linear team masing-masing kategori < 0.05. 

sehingga dapat dikatakan pembelajaran 

berbasis SSI memberikan pengaruh 

terhadap humanistic knowledge siswa. 

Socio-scientific Issues (SSI)-based 

instruction yang diimplementasikan dalam 

penelitian ini merupakan strategi 

pembelajaran yang berupaya mendekatkan 

siswa dengan persoalan sains (biologi) 

secara kontekstual lewat isu-isu sosial yang 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

PRE 

PL 

Equal variances 

assumed 

,744 ,393 2,474 51 ,017 4,21030 1,70206 ,79327 7,62733 

Equal variances 

not assumed 
  

2,425 42,311 ,020 4,21030 1,73627 ,70713 7,71347 

PRE

TJ 

Equal variances 

assumed 

4,591 ,037 2,500 51 ,016 4,45140 1,78075 ,87640 8,02640 

Equal variances 

not assumed 
  

2,451 42,517 ,018 4,45140 1,81583 ,78823 8,11457 

PRE

KS 

Equal variances 

assumed 

,000 ,993 ,672 51 ,505 ,96167 1,43072 -1,91062 3,83396 

Equal variances 

not assumed 
  

,672 50,236 ,505 ,96167 1,43136 -1,91297 3,83631 
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bisa ditemukannya dalam kehidupan sehari-

hari. Kaitannya dengan materi biologi 

lingkungan untuk SMA/MA, peristiwa alih 

fungsi hutan mangrove menjadi tambak 

ikan dan udang merupakan isu yang relevan 

dengan persoalan kerusakan lingkungan 

yang dialami siswa dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, solusi yang 

ditawarkan siswa untuk menyelesaikan 

masalah alih fungsi hutan mangrove 

tersebut sangat berhubungan erat dengan 

sub materi pelestarian lingkungan.Untuk 

kemampuan humanistic knowledge siswa, 

diketahui bahwa peningkatan skor rata-rata  

siswa kelompok perlakuan lebih besar 

dibanding kelompok kontrol. Perbedaan 

kemampuan humanistic knowledge yang 

siginifikan antara kelompok perlakuan 

dengan kelompok kontrol ini dipertegas 

dengan hasil analisis Manova dengan nilai 

signifikansi yang diperoleh < 0.05. 

Strategi SSI yang diterapkan pada 

kelompok perlakuan berpotensi 

menghadirkan dan merepresentasikan 

persoalan sosial yang penting dan secara 

konseptual berhubungan dengan sains 

dalam konteks atau dimensi sosial 

(Nuangchalerm, 2010).  

Menurut Dawson dan Venville (2010), 

SSI merupakan topik-topik sains yang 

memberi kesempatan individu/kelompok 

siswa dalam masyarakat tertentu dapat 

berhadapan dengan situasi konflik yang 

menyangkut sains dan kehidupan sosial. 

Situasi konflik ini dapat berimplikasi pada 

lebih kuatnya kesadaran karakter pribadi, 

baik yang menyangkut aspek pengetahuan, 

keterampilan berpikir, sekaligus aspek 

sosial, sehingga siswa terlatih untuk dapat 

membuat keputusan secara reflektif atas isu 

sosio-sains yang dihadapi atau 

ditemukannya dalam kehidupan. 

Investigasi langsung yang dilakukan 

oleh siswa ke lapangan memberikan 

kesempatan kepada untuk bekerjasama dan 

mengedepankan tanggung jawab 

menyelesaikan segala tugas yang diberikan 

dengan merujuk pada waktu yang 

dialokasikan untuk kegiatan investigasi. 

Selain itu dengan memperhatikan keadaan 

lingkungan yang rusak secara langsung 

dapat membangkitkan empaty pada diri 

siswa sehingga mereka dapat 

mencanangkan program apa yang harus 

dilakukan kedepan guna membatasi 

kerusakan yang terjadi serta 

membangkitkan rasa memiliki dan peduli 

juga mulai menempatkan diri sebagai 

bagian atau komponen yang tidak bisa 

terpisahkan dari lingkungan. 

Adanya pertimbangan moral dan etika 

dalam menyikapi setiap masalah yang 

menjadi isu dalam lingkungan sosialnya, 

dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan kemampuan 

humanistic knowledge yang secara 

langsung berhubungan dengan sikap mental 

siswa seperti empati, menghargai persaan 

dan pendapat orang lain, tanggung jawab, 

kolaborasi serta peran aktif dalam 

mengontrol dan mempertimbangkan setiap 

keputusan dengan latar belakang ilmiah 

dapat menjadi bekal keterampilan dalam 

kehidupan dan dunia kerja ketika sudah 

berada diluar kelas.  

Diharapkan dengan mengembangkan 

kemampuan humanistic knowledge secara 

berkesinambungan melalui strategi atau 

metode belajar yang mengeksplore 

lingkungan dapat meningkatkan kesiapan 

siswa menghadapi era globalisasi di masa 

depan terutama menyangkut kelangsungan 

hidup mereka dan lingkungan sekitarnya.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan, pembelajaran biologi 

perubahan lingkungan dengan strategi 

berbasis socio-scientific issues (SSI) 

berpengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan humanistic knowedge siswa. 

Strategi SSI yang dikembangkan dan 

diimplementasikan dalam penelitian ini 

baru sebatas inisiasi dan contoh strategi 

yang masih perlu dikritisi dan diperbaiki.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir ilmiah siswa kelas XI 

IPA di kawasan pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Populasi penelitian adalah 

seluruh siswa kelas XI IPA sekolah negeri yang terletak di kawasan pesisir DIY. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas XI IPA yang berjumlah 107 orang yang berasal dari kelas XI 

IPA 1 di SMA Negeri 1 Srandakan, SMA Negeri 1 Kretek, SMA Negeri 1Temon, dan SMA 

Negeri 1 Panggang. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan tes berpikir ilmiah, observasi   dan  wawancara. Tes 

kemampuan berpikir lmiah berjumlah 25 soal dan memuat aspek berpikir ilmiah meliputi: 1) 

inquiry; 2) analisis; 3) inferensi; 4) argumentasi. Data  yang diperoleh diuji dengan 

menggunakan statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan berpikir ilmiah 

siswa pada kategori Low Formal dengan rincian persentase pada setiap aspek adalah sebagai 

berikut: Inkuiri 19%; Analisis 17%;inferensi 15%; dan argumentasi 7%. Rendahnya 

kemampuan berpikir ilmiah secara umum disebabkan siswa belum terbiasa dilatihkan 

kemampuan berpikir ilmiah dalam pembelajaran 

Kata kunci:Analisis,Kemampuan Berpikir ilmiah, Kawasan pesisir 

 

ANALYSIS OF SCIENTIFIC THINKING ABILITY IN ELEVENTH GRADE OF 

SCIENCE STUDENTS IN COASTAL AREA YOGYAKARTA  
 

Abstract 

This study is aimed at analyzing the scientific thinking ability of the eleventh grade 

students of science program (hereafter XI IPA) in coastal area of the Special Region of 

Yogyakarta. The population was all XI IPA students in some public schools located in coastal 

area Yogyakarta. The sampling technique of this study is the cluster random sampling. The 

subject of the study was the class XI IPA students consisting of 107 students from XI IPA 1 

of SMA Negeri 1 Srandakan, SMA Negeri 1 Kretek, SMA Negeri 1 Temon, and SMA Negeri 

1 Panggang. This is a descriptive quantitative research. The data were collected from the test, 

observation and interview. Scientific thinking skill test consists of 25 questions and contains 

scientific thinking aspects including: 1) inquiry; 2) analysis; 3) inference; and 4) 

argumentation. The obtained data, then, were analyzed using the descriptive statistics. The 

result showed that the students' scientific thinking ability was in the Low Formal category. 

The percentage details on each aspect were as follows: 19% of inquiry; 17% of analysis; 15% 

of inference; and 7% argumentation. The low ability to think scientifically was because the 

students were not yet accustomed to use it in the learning process. 

Keywords: Analysis, Scientific Thinking Ability; Coastal Area  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan 

dasar manusia yang berpengaruh terhadap 

perkembangan manusia dan keseluruhan 

aspek keperibadiannya (Noprianda, Noor, 

& Zulfiani, 2016). Sistem pendidikan yang 

berkualitas di dalamnya terdapat sebuah 

proses pembelajaran yang berlangsung 
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menarik dan mampu mengajarkan siswa 

pada sebuah tantangan dalam proses 

pembelajaran, sehingga dapat 

menghasilkan pendidikan yang berkualitas 

(Aninda & Suryadarma, 2017). Sistem 

pendidikan di Indonesia terdapat 

perubahan proses pembelajaran yaitu dari 

pembelajaran berbasis konten menuju 

pembelajaran berbasis kompetensi 

(Kemendikbud, Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No 22, Th 

2016).  Pada dasarnya pendidikan memiliki 

tanggung jawab untuk  mempersiapkan  

siswa dalam menghadapi  sebuah 

tantangan global di abad ke-21 (Soh, 

Arsad, & Osman, 2010).  Tantangan 

tersebut salah satnya mengarah ke dalam 

berpikir tingkat tinggi.  Salah satu  tuntutan 

siswa  dalam berpikir tingkat inggi yaitu  

dalam kemampuan berpikir ilmiah 

(Gamlunglert, 2012). 

Kemampuan berpikir ilmiah menjadi 

sebuah pengetahuan yang mengarah pada 

pemikiran  secara deduktif dan induktif 

dalam menyelesaikan permasalahan dan 

menemukan fakta secara ilmiah (Azmitia 

& Crowley, 2001). Menurut Zimmerman 

(2007), berpikir ilmiah merupakan salah 

satu penerapan metode ilmiah dalam 

memecahan permasalahan yang di 

dalamnya terdapat keterampilan 

menghasilkan, membuktikan serta 

membenahi suatu teori. Pemahaman 

terhadap ilmu sains dalam berpikir ilmiah 

menjadi sebuah cara untuk mencari 

penjelasan dan metode untuk membuktikan 

suatu ide (Koerber, et al. 2015).   Berpikir 

ilmiah menjadi sebuah koordinasi yang 

terkontrol dalam membuktikan sebuah 

teori (Akinoglu & Eren, 2015).   Berpikir 

ilmiah merupakan jenis pemikiran yang 

terlibat dalam memecahkan masalah, 

merumuskan kesimpulan, dan membuat 

sebuah keputusan (Stevens & Witkow, 

2014). Menurut Dejonckheere, Keere, & 

Mestdagh (2010) ada lima siklus dalam 

sebuah kegiatan berpikir ilmiah yang 

meliputi bertanya, memprediksi, 

bereksperimen, meniru dan 

mengaplikasikan.  

Tedapat  empat aspek berpikir ilmiah 

yaitu: (1) aspek penyelidikan (Inquiry); (2) 

aspek analisis; (3) aspek inferensi; (4) 

aspek argumentasi (Kuhn, 2010). Kegiatan 

berpikir ilmiah dilakukan dengan 

melakukan observasi, eksperimen, dan 

membuat kesimpulan (Gamlunglert & 

Chaijaroen, 2012). Nilai strategis dalam 

berpikir ilmiah yaitu siswa dapat 

melibatkan proses kognitif selama proses 

pembelajaran berlangsung, sehingga siswa 

dapat mengkonstruk pengetahuannya 

(Dunbar & Fugelslang, 2005).  

Pada kenyataannya selama ini aspek 

kemampuan berpikir ilmiah siswa masih 

kurang diberdayakan. Hal ini disebabkan  

karena pembelajaran belum mengarah ke 

sebuah proses.  Pembelajaran di sekolah 

cenderung berpusat ke guru.  Hal ini juga 

di dukung oleh penelitian sebelumnya di 

salah satu sekolah daerah pesisir di  

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Rerata perolehan skor pada aspek inquiry 

berjumlah  25,83; aspek analisis  berjumlah 

31,33; aspek inferensi berjumlah 31,33; 

dan aspek argumentasi berjumlah 66 

(Imaningtyas, Suciati, & Karyanto, 2018). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 

berpikir ilmiah siswa yaitu faktor 

lingkungan.  

Faktor lingkungan berpengaruh 

terhadap kondisi siswa yang dilihat dari 

sudut pandang siswa seperti kenyamanan, 

motivasi, dan konsentrasi dalam 

lingkungan belajar (Yildirim, Capanoglu, 

& Cagatay, 2011). Selain itu, menurut 

Schwippert & Sodian (2015), faktor 

lainnya yang sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir ilmiah siswa yaitu 

dari pendidikan orang tua dan lingkungan 

di sekolah.  Lingkungan sekolah menjadi 

faktor lingkungan dalam konteks 

pedagogis karena di lingkungan sekolah  

terdapat berbagai faktor yang 

mempengaruhi kemampuan berpikir siswa 

(Emore, 2005). 

Lingkungan dengan keadaan sosial 

ekonomi yang baik berpengaruh  terhadap 

prestasi belajar siswa yang baik  pula 

(Barr, 2015). Keadaan sosial ekonomi yang 
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baik dapat disebabkan karena adanya 

potensi dan kekayaan alam  yang dimiliki 

suatu daerah.  Daerah pesisir merupakan 

salah satu daerah yang kaya akan sumber 

daya alam dan dapat memiliki potensi 

besar dalam bidang  pertanian, 

perikananan, pariwisata, minyak bumi dan 

transportasi laut (Abdrabo, 2008). Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan 

salah satu daerah dengan kawasan pesisir 

yang memiliki banyak potensi yang dapat 

dimanfaatkan. 

Daerah pesisir DIY memiliki 

keistimewaan karena potensinya 

pariwisatanya yang cukup unggul, 

mempunyai pantai samudera Indonesia 

sepanjang kurang lebih 110 KM yang 

memiliki potensi sumber daya ikan yang 

sangat besar untuk perikanan di pantai 

diperkirakan lebih kurang 3,4 ribu ton 

pertahun. Selain potensi perikanan daerah 

pesisir Yogyakarta juga terkenal dengan 

keunggulannya di sektor pertanian. 

Lingkungan dengan keadaan sosial 

ekonomi yang baik berpengaruh  terhadap 

prestasi belajar siswa yang baik  pula 

(Barr, 2015). Keadaan sosial ekonomi yang 

baik dapat disebabkan karena adanya 

potensi dan kekayaan alam  yang dimiliki 

suatu daerah.  Daerah pesisir merupakan 

salah satu daerah yang kaya akan sumber 

daya alam dan dapat memiliki potensi 

besar dalam bidang  pertanian, 

perikananan, pariwisata, minyak bumi dan 

transportasi laut (Abdrabo, 2008). 

Yogyakarta merupakan salah satu daerah 

dengan kawasan pesisir yang memiliki 

banyak potensi yang dapat dimanfaatkan. 

Daerah pesisir Yogyakarta memiliki 

potensi wisata yang cukup baik, selain itu 

beberapa daerah di kawasan pesisir 

Yogyakarta sudah menerapkan pertanian di 

lahan pasir, dan kawasan pesisir 

yogyakarta juga memiliki potensi sumber 

daya perikanan yang cukup baik 

(Purwantara, Sugiharyanto, & Khotimah, 

2015). Potensi-potensi inilah yang 

menyebabkan kawasan pesisir Yogyakarta 

menjadi kawasan yang diperhatikan oleh 

pemerintah daerah setempat dan sumber 

daya manusianya memiliki karakteristik 

sosial ekonomi yang baik pula. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskrpitif kuantitatif. Penelitiandilakukan 

pada bulan Pebruari 2018 dengan populasi 

penelitian seluruh siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri di kawasan pesisir DIY. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik 

stratified random sampling dengan sampel 

107 orang siswa. Sampel penelitian yaitu 

siswa kelas XI MIPA 1 dari SMA Negeri 1 

Kretek, siswa kelas XI 1 MIPA 1 SMA 

Negeri 1 Srandakan, siswa kelas XI 1 

MIPA 1 SMA Negeri 1 Temon, dan siswa 

kelas XI 1 MIPA 1 SMA Negeri 1 

Panggang. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan instrumen tes dan 

non tes. Instrumen tes yang digunakan 

adalah 25 soal pilihan ganda yang 

dikembangkan oleh peneliti dan 

didalamnya mencakup aspek kemampuan 

berpikir ilmiah Kuhn (2010) yang terdiri 

dari 4 aspek, yaitu: Inquiry, Analisis, 

Inferensi, dan Argumentasi. 13 indikator 

diantaranya yaitu:(1)merumuskan 

tujuan;(2)mengidentifikasi hasil 

pengamatan isu/fenomena; (3) menjelaskan 

definisi hipotesis; (4) merumuskan 

masalah berdasarkan isu/fenomena; (5) 

membuat hipotesis;(6) menjalankan 

definsisi hipotesis;(7) menalar hasil 

literature review; (8) merancang desain 

percobaan; (9) menyajikan data hasil 

percobaan; (10) menemukan konsep atau 

teori dari hasil pengamatan; (11) membuat 

kesimpulan; (12) mencocokan kesimpulan 

dengan hipotesis; (13) menyelesaikan 

masalah dengan menggunakan teori hasil 

percobaan (Kuhn, 2010). Tes berpikir 

ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini 

sudah divalidasi baik validasi internal 

maupun eksternal. Selain menggunakan tes 

tertulis pengumpulan data juga dilakukan 

melalui kegiatan observasi pembelajaran 

dengan menggunakan instrumen berupa 

lembar observasi pembelajaran. Data juga 

dilengkapi dengan hasil wawancara guru 
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dan siswa, dengan menggunakan instrumen 

panduan wawancara. 

Perolehan Hasil tes kemampuan 

berpikir ilmiah kemudian digolongkan 

menjadi 4 kategori tingkat kemampuan 

berpikir ilmiah yaitu: 1) Post Formal; 2) 

Upper Formal; 3) Low Formal; 4) 

Concrete dengan kriteria seperti pada tabel 

1. 

 

Tabel 1. Tabel Tingkat Kemampuan 

Berpikir Ilmiah 

Skor Tingkat 

Kemampuan 

Berpikir Ilmiah 

20 - 25 Post formal 

15 – 19 Upper formal 

10 – 14 Low formal 

0 - 9 Concrete 

(Lawson dalam Wijayadi 2017: 154). 

Teknik analisis data dilakukan dengan 

statistik deskriptif. Teknik analisis 

deskriptif digunakan karena sebagian besar 

data yang dikumpulkan dalam penelitian 

berupa uraian deskriptif. Aktivitas dalam 

analisis data meliputi reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

(Sugiyono, 2012). 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian mendeskripsikan 

mengenai analisis kemapuan berpikir 

ilmiah di kawasan pesisir provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan 

hasil tes kemampuan berpikir ilmiah yang 

telah dilakukan diperoleh hasil capaian 

skor yang ditunjukkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Capaian Skor Kemampuan 

Berpikir Ilmiah Siswa  

NO INTERVAL FREKUENSI 

1 20 - 25 0 

2 15 – 19 26 

3 10 – 14 65 

4 0 - 9 16 

 

Berdasarkan skor kemampuan berpikir 

ilmiah yang diperoleh siswa pada Tabel 2 

menunjukkan bahwa jumalah siswa 

terbanyak (65) mengerjakan dengan 

jumlah benar 10 sampai 14 soal kemudian 

dilakukan kategorisasi kemampuan 

berpikir ilmiah menjai 4 kategori tingkat 

kemampuan berpikir ilmiah yaitu: 1) Post 

Formal; 2) Upper Formal; 3) Low Formal; 

4) Concrete. Hasil kategorisasi ditunjukkan 

pada Gambar 3. 

Gambar 1. Persentase Kategorisasi 

Kemampuan Berpikir Ilmiah Siswa  

 
  

Berdasarkan Gambar 1 Dapat 

diketahui bahwa hasil kategorisasi 

kemampuan berpikir ilmiah siswa dominan 

pada  kategori Low Formal dengan 

persentase 61%, sehingga dapat diketahui 

bahwa kemampuan berpikir ilmiah siswa 

kelas XI IPA pada sekolah sampel masih 

cukup rendah. 

Rincian Persentase perolehan skor 

pada setiap aspek disajikan pada Gambar 

2. 

 
Gambar 1. Rerata Skor Hasil Analisis 

Berpikir Ilmiah Siswa. 
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Berdasarkan gambar 2 diatas dapat 

diketahui bahwa capaian rerata skor aspek 

tertinggi yaitu pada aspek argumentasi 

yaitu 66 dan aspek dengan rerata skor 

terendah adalah aspek Inkuiri dengan skor 

25,83. 

 

Aspek Inkuiri 

Aspek berpikir ilmiah yang pertama 

yaitu  aspek inkuiri Aspek Inkuiri memiliki 

6 indikator meliputi: merumuskan tujuan, 

mengidentifikasi hasil pengamatan atau 

fenomena, menjelaskan definisi rumusan 

masalah, membuat hipotesis, menjelaskan 

definisi  hipotesis. Perolehan rerata skor 

pada masing-masing indikator ditunjukkan 

dalam tabel 1. 

Tabel 1. Rerata Skor Hasil Analisis 

Berpikir Ilmiah Siswa pada Aspek Inkuiri. 

Indikator Rerata Skor 

Merumuskan tujuan  25 

Mengidentifikasi Hasil 

Pengamatan atau 

Fenomena,  

12 

Menjelaskan Definisi 

Rumusan Masalah 

16 

Merumuskan masalah 

berdasarkan 

isu/fenomena 

7 

Membuat Hipotesis 22 

Menjelaskan Definisi  

Hipotesis 

24 

 

Berdasarkan tabel hasil uji tes 

kemampuan berpikir ilmiah menunjukkan 

bahwa pada aspek inkuiri, indikator paling 

rendah yang dicapai siswa adalah indikator 

merumuskan masalah berdasarkan isu/ 

fenomena. Indikator dengan skor tertinggi 

adalah menjelaskan definisi hipotesis 

dengan perolehan rerata skor 24.  

 

Aspek Analisis 

Aspek berpikir ilmiah yang kedua 

yaitu aspek analisis.  Aspek analisis 

memiliki 3 indikator meliputi: Menalar 

hasil literature reviewm, merancang desain 

percobaan, Menyajikan data hasil 

percobaan. Perolehan rerata skor pada 

masing-masing indikator ditunjukkan 

dalam tabel 2. 

Tabel 2. Rerata Skor Hasil Analisis 

Berpikir Ilmiah Siswa. 

Indikator 
Rerata Skor 

Siswa 

Menalar hasil literature 

review 

15 

Merancang desain 

percobaan 

12 

Menyajikan data hasil 

percobaan. 

26 

 

Berdasarkan tabel hasil uji tes 

kemampuan berpikir ilmiah menunjukkan 

bahwa indikator menyajikan data hasil 

percobaan memiliki skor yang tertinggi 

yaitu 26. Skor terendah diperoleh pada 

indikator menalar hasil literature review.   

 

Aspek Inferensi 

Aspek inferensi merupakan aspek 

yang memiliki 3 indikator meliputi: 

Menemukan konsep atau teori dari hasil 

pengamatan, membuat kesimpulan, 

mencocokan kesimpulan dengan hipotesis. 

Perolehan rerata skor pada masing-masing 

indikator ditunjukkan dalam tabel 3. 

Tabel 3. Rerata Skor Hasil Analisis 

Berpikir Ilmiah Siswa. 

Indikator 

Rerata 

Skor 

Siswa 

Menemukan konsep atau teori 

dari hasil pengamatan 

21 

Membuat kesimpulan 10 

Mencocokan kesimpulan 

dengan hipotesis 

25 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui 

bahwa indikator mencocokan kesimpulan 

dengan hipotesis memiliki capaian rerata 

skor yang cukup tinggi yaitu 25. Indikator 

dengan skor terendah yaitu pada indikator 

membuat kesimpulan. 

 

Aspek Argumentasi 

Aspek berpikir ilmiah yang keempat 

yaitu aspek argumentasi.Aspek 
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argumentasi hanya memiliki 1 indikator 

yaitu meyelesaikan masalah dengan 

menggunakan teori hasil percobaan. 

Perolehan rerata skor pada indikator 

menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan teori hasil percobaan  

ditunjukkan dalam tabel 4. 

Tabel 4. Rerata Skor Hasil Analisis 

Berpikir Ilmiah Siswa. 

Indikator 
Rerata 

Skor 

Menemukan konsep atau 

teori dari hasil 

pengamatan 

21 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa capaian skor pada 

indikator menemukan konsep atau teori 

dari hasil pengamatan adalah 21.  

Menurut pendapat Koerber, et al., 

(2015) menyebutkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan berpikir ilmiah 

adalah faktor kecerdasan siswa, faktor 

pendidikan orang tua, dan pengaruh dari 

sekolah. Pendapat lain dari Kuhn & 

Franklin (2006) menyatakan bahwa 

rendahnya kemampuan berpikir ilmiah 

disebabkan karena berpikir ilmiah tidak 

dibiasakan dalam pembelajaran di sekolah 

Berdasarkan hasil analisis tiap aspek 

pada kemampuan berpikir ilmiah  dapat 

diidentifikasi secara umum berpikir ilmiah 

siswa memiliki skor yang kurang 

maksimal. Hal ini dikarenakan ada 

beberapa aspek yang memiliki skor yang 

tinggi namun ada beberapa aspek yang 

memiliki skor yang rendah. Kurang 

maksimalnya hasil tes kemampuan berpikir 

ilmiah, dikarenakan kemampuan berpikir 

ilmiah kurang dilatihkan dalam 

pembelajaran.  

Berdasarkan pendapat beberapa ahli 

kemampuan berpikir ilmiah dapat 

dilatihkan melalui pembelajaran. Menurut 

pendapat Kuhn (2010), kemamapuan 

berpikir ilmiah dapat dilatihkan dengan 

pembelajaran yang berbasis 

konstruktivisme yang membiarkan siswa 

secara aktif mengkonstruk pengetahuannya 

sendiri. Pembelajaran yang membiasakan 

siswa untuk mengkonstruk 

pengetahuannya sendiri adalah 

pembelajaran yang bernafas inkuiri. 

Pendapat yang  dikemukakakan oleh 

Zimmerman (2007) menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir ilmiah dapat 

diberdayakan dengan model pembelajaran 

yang berbasis penyelidikan (inkuiri). 

Penyelidikan  dalam pembelajaran 

yang dimaksud dalam penlitian ini 

bukanlah melakukan praktikum yang 

didasarkan pada panduan praktikum tanpa 

mengetahui tahapan-tahapan penyelidikan, 

penyelidikan yang diharapkan adalah  

peserta didik mampu mengintegrasikan 

antara keterampilan, pengetahuan, dan 

sikap untuk memahami konsep sains 

dengan lebih baik melalui penyelidikan 

ilmiah (Aktamis & Ergin, 2008). 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pengolahan 

data yang diperoleh diketahui bawa 

kemampuan berpikir ilmiah siswa berada 

pada level low formal. Perolehan 

persentase  pada taiap aspek yaitu: inkuiri, 

(25,83%) analisis (31,33%), inferensi 

(47%), dan argumentasi (66%). Rendahnya 

kemampuan berpikir ilmiah siswa 

disebabkan lingkungan belajar siswa yang 

kurang membiasakan siswa dalam 

melatihkan kemampuan berpikir ilmiah 

dalam pembelajaran. Kemampuan berpikir 

ilmiah dapat dilatihkan melalui model-

model pembelajaran yang berbasis 

penyelidikan.   
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berpikir ilmiah siswa SMA 

Negeri  kelas XI IPA di kawasan wisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jenis penelitian 

adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tes kemampuan 

berpikir ilmiah yang terdiri dari 25 item soal yang mengandung aspek berpikir ilmiah yaitu: 

(1) inquiry; (2) analisis; (3) infernsi; dan (4) argumentasi dan pengambilan data lainnya 

dengan wawancara. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 10 Yogyakarta, SMA Negeri 8 

Yogyakarta dan   SMA Negeri 1 Imogiri. Keseluruhan jumlah populasi yaitu 588 siswa 

dengan jumlah sampel 168 siswa. Pemilihan sampel menggunakan metode cluster random 

sampling. Data yang diperoleh selanjutnya diuji menggunakan statistik deskriptif dan 

kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan perolehan pada masing-masing aspek yaitu: (1) 

inquiry: 44% ; (2) analisis: 46% ; (3) inferensi: 42% ; dan (5) argumentasi: 55%. Hasil 

persentase menunjukkan bahwa kemampuan berpikir ilmiahmasih kurang optimal karena 

rata-rata perolehan masih di bawah 50%. Hal ini disebabkan sebagian besar kemampuan 

berpikir ilmiah siswa di kawasan wisata DIY perlu diberdayakan. 

Keywords: Analisis, Kemampuan Berpikir Ilmiah, Kawasan Wisata 

  

PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan di abad 21 

berfokus pada kemampuan siswa untuk 

lebih kompetitif dalam ekonomi global 

saat ini (Bell, 2016). Kemampuan siswa di 

abad 21 bertujuan untuk meningkatkan 

pencapaian mereka dan mempromosikan 

proses kognitif dan kontruktivis yang 

mempersiapkan siswa untuk sukses dalam 

karir dimasa depan (Ali ismail & Mc. 

Guire, 2015). Seiring perkembangan 

ekonomi dan teknologi di era globalisasi, 

dalam pendidikan siswa ditekankan untuk 

berpikir tingkat tinggi (Mainali, 2012). 

Berpikir tingkat tinggi penting dimiliki 

oleh siswa, karena dalam berpikir tingkat 

tinggi siswa dilibatkan dengan situasi dan 

tugas yang terkait dengan pemecahan 

masalah untuk menemukan suatu konsep 

(Craig, 2011). Oleh karena itu pendidikan 

di abad 21 yang menekankan siswa dalam 

berpikir tingkat tinggi menjadi sangat 

penting. 

Pembelajaran sains yang menekankan 

pada berpikir tingkat tinggi telah 

diimbangi dengan kurikulum yang sudah 

berkembang yaitu kurikulum 2013 yang 

mencakup 21st
 century skills (Trilling & 

Fadel, 2009), scientific approach (Dyers, 

Gregersen & Christensen, 2009) dan 

authentic assessment (Costa & Kallick, 

1992; Aitken & Pungur, 1996; dan 

McTighe & Ferrara, 2011). Pentingnya 

pendidikan maka salah satu pokok yang 

penting yaitu proses pembelajaran, 

sehingga kurikulum 2013 menekankan 

pada pendekatan saintifik (scientific 

mailto:zendidermawan@gmail.com1*
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approach) di setiap kegiatan pembelajaran 

sains (Kemendikbud, 2013). Pada 

pembelajaran sains hakikatnya juga 

menekankan pada proses, produk dan  

sikap ilmiah. 

Biologi merupakan bagian dari sains 

yang pada proses pembelajarannya harus 

mengacu pada hakikat sains dan 

pendekatan saintifik (scientific approach). 

Rustaman et al., (2015) menyatakan bahwa 

pembelajaran biologi meliputi empat aspek 

yaitu: produk, proses, sikap dan teknologi. 

Produk, artinya hasil dari pembelajaran 

biologi berupa pengetahuan yaitu konsep, 

hukum, prinsip maupun teori. Proses, 

artinya pembelajaran biologi menekankan 

pada  cara untuk memperoleh pengetahuan 

melalui eksperimen. Sikap, artinya 

pembelajaran biologi mampu 

mengembangkan sikap siswa dalam 

melakukan kegiatan ilmiah. Teknologi, 

artinya hasil dari pembelajaran biologi 

dapat diterapkan dalam memecahkan 

permasalahan dan bermanfaat dalam 

berbagi bentuk teknologi (Carin & Evan, 

1997). Oleh karena itu pembelajaran 

biologi yang sesuai diharapkan dapat 

mengembangkan ketrampilan dan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

Salah satu bagian dari berpikir tingkat 

tinggi yang harus dimiliki siswa yaitu 

berpkir ilmiah (Gamlunglert, 2012). 

Berpikir ilmiah merupakan aktifitas mental 

melalui kegiatan eksperimen dan 

kontruktivisme dalam pembelajaran yang 

berdampak pada perilaku dan produk (Das, 

2014). Kemampuan berpikir ilmiah 

merupakan bagian dari kemampuan 

kognitif yang memiliki kelebihan dalam 

melatih pemahaman serta mengevaluasi 

informasi khusus yang berkaitan dengan 

sains (Bao, et al., 2009). Elder (2003) 

menyatakan bahwa dengan memiliki 

kemampuan berpikir ilmiah yang baik 

akan mampu memunculkan pertanyaan 

dengan tepat, dapat menyimpulkan dan 

membuat solusi dengan baik, 

mengevaluasi asumsi, implikasi dan 

konsekuensi ilmiah dari permasalahan, 

mengkomunikasikan solusi dengan efektif. 

Berpikir ilmiah menjadi sarana bagi  siswa 

dalam melakukan kegiatan ilmiah yang 

melibatkan siswa dalam mengevaluasi 

hipotesis, data, dan proses dalam sebuah 

percobaan (Morris, Croker, Masnick, & 

Zimmerman, 2012). Kemampuan berpikir 

ilmiah menjadi pentinguntuk dilatihkan 

karena memiliki nilai strategis dalam 

membangun berpikir tingkat tinggi dan 

dapat memfasilitasi siswa dalam 

memehami sains (Nnorom, 2013). 

Kemampuan berpikir ilmiah juga dapat 

mengembangan proses siswa dalam 

berpikir dengan teliti dan meluas (Kuhn, 

2004). 

Kemampuan berpikir berpikir ilmiah 

terdiri empat aspek yaitu: 1) penyelidikan 

(inquiry); 2) analisis; 3) inferensi dan 4) 

argumentasi (Kuhn, 2010). Aspek 

penyelidikan (inquiry), pada tahap ini 

siswa dituntut untuk mengidentifikasi 

fenomena permasalahan dengan 

pengetahuan yang sudah ada, kemudian 

merumuskan permasalahan berdsarkan 

hasil identifikasi. Aspek analisis, pada 

tahap ini siswa memperoleh informasi 

melalui identifikasi yang diperoleh dari 

tahapan sebelumnya, kemudian siswa 

membandingkan pengetahuan sebelumnya 

dengan hasil penyelidikan. Aspek 

inferensi, pada tahap ini siswa  

menganalisis data hasil penyelidikan yang 

diperoleh dari  tahapan pertama dan kedua, 

kemudian menyimpulkan hasil kegiatan 

yang diperoleh. Aspek argumentasi, pada 

tahap ini siswa berdiskusi mengenail hasil 

dari tahapan inferensi untuk mendapatkan 

konsep baru. 

Berdasarkan penelititian yang 

dilakukan Dermawan et al., (2018) 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

ilmiah siswa di kawasan wisata masih 

belum optimal. Skor pada aspek inquiry 

47,72 aspek analysisi 48,80 aspek inferensi 

51,42 dan argumentasi 60,71. Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh  Munzil 

(2010) terhadap siswa SMA di sanggau 

Kalmantan Barat dan Nurdin (2015) di 

Jakarta Timur berdasarkan tes eksplorasi 
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awal didapatkan bahwa kemampuan 

berpikir ilmiah siswa masih rendah. 

Permasalahan yang sama di alami oleh 

sekolah yang berada di Kawasan Wisatan 

Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum 

diberdayakan secara optimal. Kurang 

optimalnya kemampuan berpikir ilmiah 

siswa didukung oleh hasil analisis 

intrumen pembelajaran. Berdasarkan hasil 

analisis Rencana Program Pembelajaran 

(RPP) kurikulum 2013 menunjukkan pada 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

hanya mengajarkan siswa untuk menerima 

konsep tanpa adanya kegiatan ilmiah 

seperti praktikum, sehingga penilaian yang 

digunakan cenderung pada penilaian 

kognitif siswa, sedangkan penilaian ranah 

afektif dan psikomotoris siswa kurang 

terakomodasi secara optimal. Fakta lain 

ditemukan pada observasi siswa saat 

proses pembelajaran dikelas, hal ini 

terlihat siswa cenderung pasif dalam 

mengikuti pembelajaran dan proses 

pembelajaran cenderung berpusat pada 

guru. Siswa belum mampu untuk 

menemukan konsep dan merancang 

percobaan secara mendiri. Ditinjau dari 

kondisi guru dalam proses pembelajaran 

ditemukan bahwa guru kurang melatihkan 

siswa untuk menemukan konsep 

berdasarkan fenomena yang sedang 

dipelajari dan guru cenderung untuk 

menekankan siswa dalam menghafalkan 

materi. Berdasarkan hasil  hasil wawancara 

guru didapatkan bahwa guru merasa 

kesulitan dalam mengarahkan siswa untuk 

melakukan penemuan secara mandiri 

ketika proses pembelajaran. Guru juga 

merasa kesulitan dalam membuat media 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

siswa untuk belajar secara mandiri. Hasil 

wawancara siswa menunjukan bahwa 

siswa kurang ilmiah dalam menjawab soal 

yang diberikan oleh guru. Siswa jarang 

melakukan kegiatan praktikum, sehingga 

siswa yang kurang mengenal metode 

ilmiah yang berdampak pada kurang 

optimalnya kemampuan berpikir ilmiah 

siswa. 

Kurang optimalnya kemampuan 

berpikir ilmiah siswa dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu tingkat 

kemampuan anak, keluarga, dan 

lingkungan sekolah (Koerber, et al., 2015). 

Kuhn & Franklin (2006) menyatakan 

bahwa rendahnya kemampuan berpikir 

ilmiah disebabkan karena berpikir ilmiah 

tidak dibiasakan dalam pembelajaran di 

sekolah, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan belajar sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 

ilmiah siswa. Hal yang sama dikemukakan 

oleh Zimmerman (2007) yang menyatakan 

bahwa kemamapuan berpikir ilmiah 

didukung oleh proses pembelajaran di 

dalam kelas. Proses pembelajaran yang 

dimaksud adalah proses pembelajaran 

yang dapat memfasilitasi siswa untuk aktif 

dalam menemukan konsep pengetahuan 

secara mandiri. Selain kemampuan 

berpikir ilmiah lingkungan belajar juga 

dapat mempengaruhi prestasi dan sikap 

siswa (Fan & Zhang, 2014). 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan provinsi yang terkenal akan 

objek wisatanya. Secara umum lingkungan 

di kawasan wisata memberikan dampak 

dalam berbagai kategori yaitu: ekonomi, 

lingkungan, sosial dan budaya, kerumunan 

dan kemacetan, layanan, pajak dan sikap 

masyarakat ( Kreag, 2001), Hal ini 

diperkuat oleh  Cook, Yale & Marqua 

(2006), yang menyatakan bahwa kawasan 

wisata memberikan dampak besar terhadap 

ekonomi, lingkungan dan sosial-budaya. 

Tempat wisata mampu menarik banyak 

wisatawan, dengan demikian menciptakan 

dampak terhadap perubahan standar hidup 

masyarakat yang berada pada kawasan 

pariwisata (Enemuo et al., 2012). Standar 

hidup masayarakat yang tinggi akan 

berdampak positif pada kemampuan 

berpikir ilmiah siswa (Unutkan, 2006). Hal 

ini terjadi karena orang tua dengan standar 

hidup yang tinggi memiliki perhatian yang 

lebih tinggi kepada anak untuk belajar, 

kemampuan yang lebih positif, orientasi 

kerja yang kuat dan pengunaan strategi 

pembelajaran yang efektif, dibandingkan 
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anak dengan orang tua dengan standar 

hidup yang lebih rendah (Kainuwa, 2013). 

Dapat disumpulkan bahwa kondisi 

lingkungan di kawasan wisata secara tidak 

langsung berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir ilmiah siswa, namun 

berdasarkan hasil analisis Rencana 

Program Pembelajaran (RPP), observasi 

dan wawancara di salah satu sekolah pada 

kawasan wisata di Daerah Istimewa 

Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran guru belum 

memfasilitasi siswa untuk berpikir ilmiah 

secara optimal. 

Berdasarkan uraian pada latar 

belakang tersebut, maka dilakukan 

penelitian dengan judul Profil Kemampuan 

Berpikir Ilmiah Siswa Kelas XI IPA di 

Kawasan Wisata, Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). 

 

METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

menggambarkan mengenai suatu variabel, 

gejala maupun mengenai suatu keadaan 

(Arikunto, 2010), sedangkan kuantitatif 

digunakan untuk memberikan gambaran 

dengan menjelaskan sebaran data secara 

sistematis (Y. Pratomo & Steyowati, 

2017). Analisis statistik deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan data 

yang dikumpulkan yaitu kemampuan 

berpikir ilmiah siswa. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI IPA di SMA Negeri 

di Kawasan Wisata Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebanyak 588 siswa. Sampel 

penelitian ini diambil menggunakan 

metode cluster random sampling dengan 

jumlah 168 siswa kelas XI IPA yang 

terdiri dari tiga sekolah yaitu SMAN 8 

Yogyakarta, SMAN 10 Yogyakarta dan 

SMAN 1 Imogiri.  

Prosedur penelitian ini terdiri dari 

kegiatan pendahuluan, menyususn tes soal 

kemampuan berpikir ilmiah, 

mengumpulkan data, menganalisis data 

dan menarik kesimpulan. Teknik 

pengambilan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara dan pemberian soal 

tes kemampuan berpikir ilmiah. lembar 

observasi terdiri dari lembar observasi 

guru dan siswa yang bertujuan untuk 

mengetahui proses pembelajaran di kelas. 

Pedoman wawancara terdiri dari  pedoman 

wawancara guru dan siswa yang bertujuan 

untuk mengetahui keterlaksanaan proses 

pembelajaran. Instrumen tes kemampuan 

berpikir ilmiah terdiri dari 25 item soal 

pilihan ganda yang dikembangkan 

berdasarkan aspek kemampuan berpikir 

ilmiah yaitu: 1) inquiry; 2) analysis; 3) 

inference dan 4) argument (Kuhn, 2010). 

Berikut indikator dari masing-masing 

aspek kemampuan berpikir ilmiah 

diantaranya: 1) inquiry terdiri dari 

indikator merumuskan tujuan, 

mengidentifikasi hasil pengamatan 

isu/fenomena, menjelaskan definisi 

rumusan masalah, merumuskan masalah 

berdasarkan isu/fenomena, membuat 

hipotesis dan menjelaskan hipotesis; 2) 

analysis terdiri dari indikator menalar hasil 

literature review, merancang desain 

percobaan dan menyajikan data hasil 

percobaan; 3) inference terdiri dari 

indikator menemukan konsep atau teori 

dari hasil pengamatan, membuat 

kesimpulan dan mencocokan kesimpulan 

dengan hipotesis; 4) argument terdiri dari 

indikator menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan teori hasil percobaan 

(Dermawan et. al., 2018). 

 

HASIL PENELITIAN dan 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini mendiskripsikan 

mengenai analisis kemampuan berpikir 

ilmiah siswa di Kawasan Wisata Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan 

hasil observasi pada siswa menunjukkan 

bahwa siswa cenderung pasif dalam 

mengikuti pembelajaran dan proses 

pembelajaran cenderung berpusat pada 

guru. Siswa belum mampu untuk 

menemukan konsep dan merancang 

percobaan secara mendiri. Ditinjau dari 

kondisi guru dalam proses pembelajaran 
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ditemukan bahwa guru kurang melatihkan 

siswa untuk menemukan konsep 

berdasarkan fenomena yang sedang 

dipelajari dan guru cenderung untuk 

menekankan siswa dalam menghafalkan 

materi. Berdasarkan hasil wawancara guru 

didapatkan bahwa guru merasa kesulitan 

dalam mengarahkan siswa untuk 

melakukan penemuan secara mandiri 

ketika proses pembelajaran. Guru juga 

merasa kesulitan dalam membuat media 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

siswa untuk belajar secara mandiri. Hasil 

wawancara siswa menunjukan bahwa 

siswa kurang ilmiah dalam menjawab soal 

yang diberikan oleh guru. Siswa jarang 

melakukan kegiatan praktikum, sehingga 

siswa yang kurang mengenal metode 

ilmiah yang berdampak pada kurang 

optimalnya kemampuan berpikir ilmiah 

siswa.  

Instrumen penelitiain ini 

menggunakan soal pilihan ganda dengan 

jumlah 25 soal yang dikembangkan 

berdasarkan aspek kemampuan berpikir 

ilmiah yaitu: 1) inquiry; 2) analisis; 3) 

inferensi dan 4) argumentasi (Kuhn, 2010). 

Hasil tes kemampuan berikir ilmiah siswa 

dari sampel sekolah Negeri di Kawasan 

Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta di 

sajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Persentase Aspek Kemampuan 

Berpikir Ilmiah Siswa 

No Aspek Berpikir 

Ilmiah 

Persentase 

1.  Inquiry 44% 

2.  Analisis 46% 

3.  Inferensi 42% 

4.  Argumentasi 55% 

 

Berdasarkan Tabel 1. Menunjukkan 

bahwa hasil persentase aspek kemampuan 

berpikir ilmiah siswa cenderung rendah, 

karena setiap aspek menunjukkan 

persentase di bawah 50% kecuali pada 

aspek argumentasi. Aspek inferensi 

memiliki persentase paling rendah yaitu 

44% sedangkan aspek analysis 46%, aspek 

inferensi 42% dan aspek argumentasi 

memiliki persentase paling tinggi yaitu 

55%. Berikut grafik aspek kemampuan 

berpikir ilmiah disajikan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Grafik Persentase Kemampuan 

Berpikir Ilmiah Siswa 

 
 

Berdasarkan Gambar 1. menunjukkan 

bahwa aspek argumentasi cenderung lebih 

tinggi dibandingkan aspek lain dengan 

persentase skor 55%. Hal ini menunjukan 

bahwa siswa cenderung dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan dalam 

pembelajaran sains menggunakan teori dan 

hasil percobaan (Kuhn, 2010). Aspek 

argumentasi berhubungan dengan 

kemampuan siswa dalam membaca 

keakuratan data dalam diskusi 

pembelajaran sains (Gamlunglert, 2012). 

Berbeda dengan aspek inferensi yang 

memiliki persentase paling rendah yaitu 

42%. Inferensi berisi kegiatan untuk 

menyimpulkan suatu permasalahan dalam 

sebuah proses ilmiah setelah siswa 

melakukan proses penyelidikan dan 

analisis data (Gamlunglert, 2012). 

Rendahnya aspek inferensi menunjukan 

bahwa siswa kurang terampil dalam 

menyimpulkan sebuah permasalahan 

secara ilmiah.  

Berdasarkan ke empat aspek 

kemampuan berpikir ilmiah tedapat 13 

indikator kemampuan siswa yang 

keseluruhanya memfasilitasi siswa dalam 

melakukan proses berpikir ilmiah. Berikut 

13 indikator yang terdapat dalam masing-

masing aspek kemampuan berpikir ilmiah 

dsajikan dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Capaian Indikator Kemampuan Berpikir Ilmiah 

No. Aspek kemampuan 

berpikir ilmiah 

Indikator Skor 

1. Inquiry 1. Merumuskan tujuan 8,5 

  2. Mengidentifikasi hasil pengamatan 

isu/fenomena 

9 

3. Menjelaskan definisi rumusan masalah 15 

4. Merumuskan masalah berdasarkan 

isu/fenomena 

7 

5. Membuat hipotesis 18 

6. Menjelaskan definisi hipotesis 23 

2. Analisis 7. Menalar hasil literature review 11,6 

  8. Merancang desain percobaan 7,5 

9. Menyajikan data hasil percobaan 21 

3. Inferensi 10. Menemukan konsep atau teori dari hasil 

pengamatan 

15,3 

  11. Membuat kesimpulan 9 

  12. Mencocokan kesimpulan dengan 

hipotesis 

22,5 

4. Argumentasi 13. Menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan teori hasil percobaan 

17 

  

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan 

jumlah keseluruhan skor indikator dari 

aspek kemampuan berpikir ilmiah yang 

diperoleh dari sampel SMAN di Kawasan 

Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Indikator ini menunjukan bagian dari 

masing-masing aspek kemampuan berpikir 

ilmiah. Berdasarkan data tersebut 

menunjukan bahwa indikator pada aspek 

inquiry yaitu merumuskan masalah 

berdasarkan isu/fenomena memiliki skor 

yang paling rendah yaitu 7. Hal ini berbeda 

dengan perolehan persentase keseluruhan 

aspek dimana aspek inferensi memiliki 

persentase yang paling rendah. Dapat 

disimpulkan bahwa aspek inquiry 

memiliki persentase sebesar 44% dan 

berada pada urutan ke dua, namun terdapat 

satu indikator dari aspek inquiry yang 

memiliki skor yang paling rendah 

dibandingkan indikator dari aspek 

kemampuan berpikir ilmiah yang lainnya. 

Aspek argumentasi memiliki 

persentase yang paling tinggi yaitu 55%. 

Indikator dari aspek argumentasi adalah 

menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan teori hasil percobaan. 

Indikator menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan hasil teori percobaan 

memiliki skor 17. Perolehan Tabel 2. 

merupakan hasil keseluruhan sampel dari 

sekolah di kawasan wisata Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Perolehan skor 

indikator kemampuan berpikir ilmiah dari 

masing-masing sekolah disajikan pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik perolehan skor di sekolah kawasan wisata di DIY 

 
 

Gambar 2. menunjukkan bahwa 

masing-masing sekolah memiliki skor yang 

berbeda pada indikator aspek kemampuan 

berpikir ilmiah. Berdasarkan skor 

kemampuan berpikir ilmiah dari masing-

masing indikator SMAN 1 Imogiri 

memiliki skor yang paling rendah dengan 

skor pada indikator nomor 1 yaitu 5, skor 

indikator nomor 2 yaitu 12, skor indikator 3 

yaitu 11, skor indikator nomor 4 yaitu 11, 

skor indikator nomor 5 yaitu 14, skor 

indikator nomor 6 yaitu 24, skor indikator 

nomor 7 yaitu 25, skor indikator nomor 8 

yaitu 18, skor indikator nomor 9 yaitu 11, 

skor indikator nomor 10 yaitu 27, skor 

indikator nomor 11 yaitu 22, skor indikator 

nomor 12 yaitu 23 dan skor indikator 

nomor 13 yaitu 35. Sekolah dengan capaian 

indikator dari aspek kemampuan berpikir 

ilmiah tertinggi yaitu SMAN 8 Yogyakarta  

dengan skor pada indikator nomor 1 yaitu 

29, skor indikator nomor 2 yaitu 14, skor 

indikator 3 yaitu 18, skor indikator nomor 4 

yaitu 7, skor indikator nomor 5 yaitu 22, 

skor indikator nomor 6 yaitu 39, skor 

indikator nomor 7 yaitu 27, skor indikator 

nomor 8 yaitu 23, skor indikator nomor 9 

yaitu 28, skor indikator nomor 10 yaitu 55, 

skor indikator nomor 11 yaitu 28, skor 

indikator nomor 12 yaitu 40 dan skor 

indikator nomor 13 yaitu 56. 

Berdasarkan data capaian indikator dan 

persentase aspek kemampuan berpikir 

ilmiah pada SMAN di kawasan wisata 

secara umum masih rendah. Aspek 

inferensi memiliki persentase paling rendah 

kurang dari 50% yaitu 42%. Aspek 

inferensi adalah kegiatan yang dilakukan 

dalam mengumpulkan data berdasarkan 

informasi yang diperoleh (Gamlunglert, 

2017). Aspek inferensi memiliki tiga 

indikator yaitu menemukan konsep atau 

teori dari hasil pengamatan, membuat 

kesimpulan dan mencocokan kesimpulan 

dengan hipotesis. Masing- masing indikator 

memiliki skor 15, 3, 9 dan 22, 5. 

Rendahnya aspek inferensi 

mengindikasikan bahwa siswa mengalami 

kesulitan dalam menemukan konsep atau 

teori dari hasil pengamatan, membuat 

kesimpulan dan mencocokan kesimpulan 

berdasarkan hipotesis. Rendahnya aspek 

inferensi dapat dikarenakan  siswa kurang 

terampil dalam mengartikan, memahami 

dan menafsirkan permasalahan (Surana, 

2017). Rendahnya aspek inferensi 

disebabkan salah satunya karena pada 

kegiatan pembelajaran guru kurang 

memfasilitasi siswa dalam melakukan 

penyelidikan ilmiah yang menekankan 

siswa untuk menemukan konsep secara 

mandiri.  

Aspek inquiry memiliki persentase 

44% dan termasuk dalam kategori rendah 

selanjutnya karena kurang dari 50%. 

Indikator aspek inquiry terdiri merumuskan 

tujuan, mengidentifikasi hasil pengamatan 

isu/fenomena, menjelaskan definisi 
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rumusan masalah, merumuskan masalah 

berdasarkan isu/fenomena, membuat 

hipotesis, menjelaskan definisi hipotesis. 

Masing-masing indikator memiliki skor 8, 

5, 9, 15, 7, 18 dan 23. Aspek inquiry 

melibatkan siswa dalam proses 

penyelidikan, siswa menjelaskan objek dan 

peristiwa, mengajukan pertanyaan, 

membangun penjelasan dan menguji 

penjelasan tersebut (Simsek & Kabapindar, 

2010). Rendanya aspek inquiry 

menunjukkan kurang terampilnya siswa 

dalam merumuskan tujuan pembelajaran 

disebabkan karena kurang optimalnya 

proses pembelajaan yang yang 

memfasilitasi siswa dalam melakukan 

penyelidikan (Inquiry) dan kurang 

optimalnya siswa dalam memperoleh 

pengetahuan mengenai pembelajaran yang 

berorientasi pada proses ilmiah. 

Pembelajaran yang menekankan pada 

proses penyelidikan (Inquiry) memiliki 

keunggulan diantaranya dapat 

mengembangkan kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotoris (Sanjaya, 2009). 

Proses inquiry menekankan siswa dalam 

melakukan penyelidikan terkait materi 

praktikum, sehingga akan membantu siswa 

untuk menemukan sendiri permasalahan 

dan dapat mengembangkan kemampuan 

untuk terlibat dalam penemuan konsep baru 

(Rahayu, 2017). Aspek yang memiliki 

ketegori rendah selanjutnya yaitu aspek 

analisis. 

Aspek analisis memiliki persentase 

46%. Aspek analisis terdiri dari tiga 

indikator yaitu menalar hasil literature 

review, merancang desain percobaan dan 

menyajikan data hasil percobaan. Masing-

masing indikator memiliki skor 11, 6, 7, 5, 

21 dan 15, 3. Aspek analisis dalam 

pembelajaran menekankan siswa pada 

proses kegiatan membandingkan data dan 

bukti empiris berdasarkan hasil eksperimen 

yang  telah dilakukan (Gamlunglert, 2012). 

Berdasarkan data yang didapatkan pada 

aspek analisis persentase keseluruhan siswa 

kurang dari 50%, sehingga secara 

keseluruhan aspek analisis belum 

diberdayakan secara optimal. Pada dasarnya 

kemampuan analisis siswa dapat 

ditingkatkan dengan metode pembelajaran 

yang berorientasi pada proses penemuan 

seperti metode discovery learning 

(Yuliatun, 2017). Selanjutknya aspek 

argumentasi memiliki persentase tertinggi 

diantara aspek yang lain. 

Aspek argumentasi memiliki 

persentase yang paling tinggi yaitu 55%. 

Aspek argumentasi memiliki indikator 

menyelesaikan masalah dengan 

menggunakan teori hasil percobaan dengan 

rata-rata skor sebesar 17. Dengan perolehan 

skor dan persentase dapat disimpulkan 

bahwa ssiswa cenderung dapat 

berargumentasi dan meningkatkan 

kemempuan berpikirnya. Pada kegiatan 

pembelajaran aspek argumentasi 

memfasilitasi siswa untuk mengembangkan 

alasan/pendapat yang kuat dari data yang 

sudah didapatkan (Gamlunglert, 2017). 

Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi berpikir ilmiah salah 

satunya yaitu faktor lingkungan  sekolah 

(Koerber et al., 2015). Selain lingkungan 

sekolah kemampuan berpikir ilmiah juga 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, cara 

berpikir siswa, prestasi dan budaya (Daeng 

et al., 2016). Faktor lain yang 

mempengaruhi kemampuan berpikir ilmiah 

siswa yaitu letak geografis, geografis yang 

strategis dapat mempengaruhi capaian 

pendidikan pada lingkungan sekitar 

(Hilman, 2016). Kawasan wisata 

memberikan terhadap perekonomian, 

meningkatkan devisa, menciptakan 

lapangan pekerjaan, meningkatkan standar 

kehidupan dan berkontribusi pada 

pembangunan citra daerah (Amalu, 2012). 

Djaali (2014) menyatakan bahwa 

pendidikan orang tua, status ekonomi, 

rumah kediaman, persentase hubungan 

orang tua, perkataan, dan bimbingan orang 

tua mempengaruhi pencapaian prestasi 

belajar anak. Tingkat pendidikan orang tua 

juga akan berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir ilmiah siswa (Koerber 

et al., 2015). 

Berdasarkan pembahasan tersebut perlu 

adanya pengembangan proses pembelajaran 
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yang yang dapat memberdayakan 

kemampuan berpikir ilmiah siswa. 

Kemampuan berpikir ilmiah dapat 

ditingkatkan, salah satunya dengan 

menerapkan pembelajaran yan didasarkan 

pada penemuan melalui penyelidikan 

(Ongowo & Indoshi, 2013). Proses ilmiah 

yang dipadukan ke dalam kegiatan 

pembelajaran untuk mempermudah dalam 

memahami konsep pengetahuan secara 

mandiri (Stevens & Witkow, 2015). Salah 

satu proses pembelajaran melalui 

penyelidikan yaitu dengan menerapkan 

pembelajaran yang bernafaskan inkuiry 

(Rahayu, 2017). Selain proses pembelajaran 

faktor lingkungan juga berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir ilmiah dan 

hasil belajar siswa, sehingga guru dapat 

mempertimbangkan faktor lingkungan 

dalam proses pembelajaran. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir 

ilmiah di kawasan wisata DIY secara umum 

masih belum optimal. Aspek inferensi 

memiliki peresentase terendah 

dibandingkan dengan ketiga aspek berpikir 

ilmiah lainnya, sedangkan aspek 

argumentasi memiliki persentase tertinggi. 

Kemampuan berpikir ilmiah juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

lingkungan meliputi pendidikan orang tua, 

status ekonomi, rumah kediaman, 

persentase hubungan orang tua, perkataan, 

bimbingan orang dan letak geografis. 
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Abstrak 

IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah salah satu PTKIS di wilayah kabupaten 

Kolaka. Data statistik kampus ini menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa di tiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Sehingga, sistem pembelajaran perlu di perhitungkan untuk 

menghasilkan alumni yang unggul dalam kualitas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan menerapkan pembelajaran berbasis riset Modifikasi 

IRC3 (Introduce, Review, Compare, Conclusion, Creative) Di IAI Al-Mawaddah 

Warrahmah Kolaka. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Riset Modifikasi IRC3 (Introduce, Review, Compare, Conclusion, 

Creative) Di IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, (2) Mengetahui hasil Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Riset Modifikasi IRC3 (Introduce, Review, Compare, Conclusion, 

Creative) Di IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka ditinjau dari respon mahasiswa. 

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan pada mahasiswa semester IV Jurusan PAI  mata 

kuliah media pembelajaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis riset modifikasi IRC3 

di IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dilakukan dengan 5 Langkah yaitu : (Introduce, 

Review, Compare, Conclusion, Creative) dan hasil akhir dari penerapan model pembelajaran 

ini adalah karya kreatifitas mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk jurnal hasil penelitian, 

(2) penerapan model pembelajaran berbasis riset modifikasi IRC3 mendapat tanggapan positif 

dari seluruh mahasiswa. Namun dengan catatan penting yaitu manajemen waktu yang harus 

lebih diperhatikan. Sebab pada dasarnya model pembelajaran ini sangat memerlukan waktu 

yang banyak. 

Kata Kunci: pembelajaran berbasis riset Modifikasi IRC3 

 

Abstract 

IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka is one of PTKIS in the Kolaka district. This 

campus statistical data shows that the number of students in each year has increased. Thus, the 

learning system needs to be taken into account to produce alumni who excel in quality. 

Therefore, the authors are interested in doing a research by applying research-based learning. 

IRC3 modification (Introduce, Review, Compare, Conclusion, Creative) In IAI Al-Mawaddah 

Warrahmah Kolaka as a strategy and solution in the development of quality learning quality. 

This study aims to: (1) Determine the application of IRC3 Modification Research Based 

Learning Models (Introduce, Review, Compare, Conclusion, Creative) in IAI Al-Mawaddah 

Warrahmah Kolaka, (2) Know the results of the Application of IRC3 Modification Research 

Based Learning Model (Introduce, Review, Compare, Conclusion, Creative) In IAI Al-

Mawaddah Warrahmah Kolaka in terms of student responses. This research was conducted 

for 4 months in the fourth semester students of the PAI Department in the subject of learning 

media. The type of research used was descriptive. The results showed that the stage of the 

research based on IRC3 research based on the implementation of IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka was carried out in 5 steps: (Introduce, Review, Compare, Conclusion, 

Creative), (2) the application of a learning model IRC3 modification research got a positive 
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response from all students. But with an important note that time management must be 

considered. Because basically this learning model requires a lot of time. 

 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan adalah setiap usaha, 

pengaruh, perlindungan dan bantuan yang 

diberikan kepada anak tertuju kepada 

pendewasaan anak itu, atau lebih tepat 

membantu anak agar cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri. 

Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa 

(atau yang diciptakan oleh orang dewasa 

seperti sekolah, buku, putaran hidup 

sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan 

kepada orang yang belum dewasa(Sanjaya, 

2011; 2).   

Jantung dalam suatu pendidikan 

adalah proses pembelajaran. Kualitas 

pembelajaran bersifat kompleks dan 

dinamis, dapat dipandang dari berbagai 

persepsi dan sudut pandang melintasi garis 

waktu. Pada tingkat mikro, pencapaian 

kualitas proses pembelajaran merupakan 

tanggungjawab profesional seorang 

pendidik, misalnya melalui penciptaan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi 

peserta didik dan fasilitas yang didapat 

peserta didik untuk mencapai hasil belajar 

yang maksimal. Pada tingkat makro, 

melalui sistem pembelajaran yang 

berkualitas, lembaga pendidikan 

bertanggungjawab terhadap pembentukan 

tenaga pengajar yang berkualitas, yaitu 

yang dapat berkontribusi terhadap 

perkembangan intelektual, sikap, dan 

moral dari setiap individu peserta didik 

sebagai anggota masyarakat. 

Institut Agama Islam Al-Mawaddah 

Warrahmah Kolaka adalah salah satu 

perguruan tinggi swasta yang berdedikasi 

untuk pengembangan dunia pendidikan. 

Berdasarkan data statistik, tiap tahunnya 

mengalami peningkatan untuk peminatan 

mahasiswa dalam mengenyam pendidikan 

strata satu (S1) di institut tersebut. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk 

mempertimbangkan sisi kualitas output 

mahasiswa yang tentunya di backup oleh 

sistem pembelajaran yang ada didalamnya.  

 

Hasil observasi awal menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran yang 

diterapkan mayoritas masih bersifat 

konvensional. Konvensional yang 

dimaksud adalah sistem pembuatan 

makalah. Dalam proses pembelajaran ini, 

mahasiswa di bagi kedalam beberapa 

kelompok, dan masing-masing kelompok 

akan mempresentasikan makalah sesuai 

dengan materi yang dibebankan 

kepadanya. Kemudian beberapa siswa 

memberikan tanggapan, pertanyaan, dan 

masukan. Akhir dari proses pembelajaran, 

dosen memberikan kesimpulan dan 

penguatan perihal materi yang telah 

dibahas oleh kelompok yang telah 

mepresentasekan makalahnya. 

Peneliti yang pada dasarnya adalah 

dosen media pembelajaran di Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan mencoba 

menganalisis hasil dari proses 

pembelajaran konvensional tersebut. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran konvensional kurang efektif, 

khususnya pada mata kuliah media 

pembelajaran. Sebab, model pembelajaran 

konvensional kurang memberikan umpan 

balik kepada mahasiswa dalam melatih 

kemampuan berpikir kritis, berinovasi, dan 

berkreasi. Padahal saat ini, sistem 

pembelajaran disemua tingkatan menuntut 

dilatihnya HOTS (Higher Order Thinking 

Skill). 

Lebih dari pada itu, pada saat diajukan 

pertanyaan kepada mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam (PAI) Semester IV perihal 

budaya literasi ilmiah, sangat minim yang 

mengetahui cara mengakses reverensi 

bacaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Kebanyakan 

diantara mereka membuat makalah 

berdasarkan hasil penulusuran internet 

dengan tidak memperhatikan sumbernya. 

Padahal seyogyanya mereka sudah wajib 

berada dilevel tingkat atas yang mampu 

menyaring sumber pengetahuan ilmiah 

secara benar.  
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Berdasarkan uraian permasalahan 

diatas peneliti mencoba untuk melakukan 

sebuah penelitian dengan menerapkan 

Model Pembelajaran Berbasis Riset 

Modifikasi IRC3 (Introduce, Review, 

Compare, Conclusion, Creative) Di IAI 

Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka 
sebagai strategi dan solusi dalam 

pengembangan dan peningkatan kualitas 

mutu pembelajaran. Dalam penelitian ini, 

difokuskan pada kajian masalah (1) 

Penerapan Model Pembelajaran Berbasis 

Riset Modifikasi IRC3 (Introduce, Review, 

Compare, Conclusion, Creative) Di IAI 

Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, (2) 

Hasil Penerapan Model Pembelajaran 

Berbasis Riset Modifikasi IRC3 

(Introduce, Review, Compare, Conclusion, 

Creative) Di IAI Al-Mawaddah 

Warrahmah Kolaka ditinjau dari respon 

mahasiswa. 

 

PEMBAHASAN  

Penerapan sistem pembelajaran ini 

didukung oleh beberapa teori bahkan 

beberapa universitas terkemuka yang telah 

menerapkan sistem pembelajaran tersebut. 

Konsep universitas sebagai lembaga riset 

muncul pada abad ke-19 di Jerman, di saat 

Revolusi Industri mulai menguasai dunia 

dan di era ledakan ide-ide baru. 

Munculnya ide-ide dan teknologi baru 

tersebut membutuhkan penelitian empiris 

di laboratorium untuk menguji 

keabsahannya agar dapat dikembangkan 

lebih luas. Keunggulan aspek penelitian 

dibanding pengajaran ditunjukkan pada 

tipe universitas versi Humboldtian yang 

menekankan bahwa perjalanan mengejar 

ilmu pengetahuan selayaknya perjalanan 

perusahaan. Aspek yang dapat dilihat dari 

universitas modern adalah adanya 

ketentuan pendanaan dari masyarakat dan 

pemerintah untuk mendukung penelitian 

(Philip, 2012; 4). 

Universitas sains dan teknologi di 

hongkong HKUST adalah universitas 

berbasis riset yang sangat berkembang 

pesat. Terbukti dengan keluaran outputnya 

yang mampu bersaing dalam dunia kerja. 

Lebih dari pada itu beberapa prestasi 

sebagai salah satu universitas terbaik 

dalam survey internasional sering kali 

diraih oleh universitas tersebut misalnya 

peringkat 39 dalam 100 universitas terbaik 

di bidang teknik dan teknologi serta 

komputer sains (peringkat 1 di “Greater 

China”) pada tahun 2010 dan (e) peringkat 

52–57 dalam 100 universitas terbaik di 

dunia dalam bidang ilmu sosial (peringkat 

1 di “Greater China”) pada tahun 2010 

(Philip, 2012; 61).. Selanjutnya, sebuah 

universitas riset swasta kelas dunia di 

pingiiran yaitu universitas sains dan 

teknologi Pohang (POSTECH) Republik 

Korea Selatan. Keunikan POSTECH yaitu 

kemampuannya mencapai status kelas 

dunia hanya dalam tahap dua Dekade saja 

(Philip, 2012; 99). 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh 

Ahmad Nizar Rangkuti seorang mahasiswa 

pendidikan matematika IAIN 

Padangsidimpuan. Hasil penelitiannya 

menujukkan bahwa budaya melakukan 

riset dapat dijadikan sebagai salah satu 

indikator keberhasilan suatu universitas 

berbasis riset. Pembelajaran berbasis riset 

merupakan metode pembelajaran yang 

menggunakan pembelajaran autentik, 

pemecahan masalah, pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran kontekstual, dan 

pendekatan inquiri yang dipandu oleh 

filsafat konstruktivisme. Pembelajaran 

berbasis riset ini dapat mengubah fokus 

pembelajaran dari penghafalan konsep-

konsep dan fakta-fakta ke dalam belajar 

berdasar inkuiri. Pembelajaran berbasis 

riset dibangun berdasarkan pada sintesis 

beberapa teori belajar yang telah 

berkembang sebelumnya. Teori belajar 

yang dimaksudkan adalah teori 

behaviorisme, teori kognitivisme, dan teori 

konstruktivisme. Pembelajaran berbasis 

riset dapat memberi kontribusi terhadap 

pertumbuhan keterampilan mahasiswa 

dalam melakukan penelitian (Saide, 2018; 

12). 

Berdasarkan pemaparan keberhasilan 

perguruan tinggi berbasis riset di atas, 

maka penerapan model pembelajaran 



 

86 
 

berbasis riset sangat efektif diterapkan 

pada proses pembelajaran khususnya pada 

wilayah perguruan tinggi. Sebab, dengan 

penerapan model pembelajaran tersebut, 

maka tentunya akan menghasilkan lulusan 

yang berkualitas, berdaya saing tinggi, 

karena kemampuan berpikir kritis, 

melakukan kreasi dan inovasi telah 

ditanamkan sejak dini. 

Pembelajaran berbasis riset 

merupakan salah satu metode yang 

mengintegrasikan riset di dalam proses 

pembelajaran. Beberapa model 

pembelajaran berbasis riset antara lain:  

a. Memperluas bahan ajar dengan hasil 

penelitian dosen  

b. Memanfaatkan penelitian mutakhir dan 

melacak sejarah ditemukannya 

perkembangan mutakhir tersebut  

c. Melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan isu penelitian kontemporer  

d. Memberikan  materi metodologi 

penelitian di dalam proses pembelajaran  

e. Memformulasikan proses pembelajaran 

dengan melibatkan mahasiswa dalam 

kegiatan penelitian (Saide, 2018; 11-

12). 

Pada penelitian ini diterapkan Model 

Pembelajaran Berbasis Riset Modifikasi 

IRC3 (Introduce, Review, Compare, 

Conclusion, Creative) Di IAI Al-

Mawaddah Warrahmah Kolaka tepatnya 

pada mata kuliah “Media Pembelajaran” 

mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI) 

semester IV T.A 2017-2018. Penelitian ini 

dilakukan kurang lebih selama 4 bulan 

dengan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Dimana penelitian 

ini menggambarkan secara deskriptif 

kualitatif model pembelajaran berbasis 

riset yang dimodifikasi kedalam 5 langkah 

utama pembelajaran yaitu (Introduce, 

Review, Compare, Conclusion, Creative). 

Model Pembelajaran Berbasis Riset 

Modifikasi IRC3 (Introduce, Review, 

Compare, Conclusion, Creative) adalah 

model pembelajaran berbasis riset yang 

dimodifikasi dengan 5 langkah utama 

pembelajaran yang diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Introduce memiliki makna 

(memperkenalkan) (Echols, 1996: 

329). Introduce merupakan langkah 

awal dari model pembelajaran berbasis 

riset modifikasi IRC3. Dimana pada 

tahap ini mahasiswa diperkenalkan 

secara garis besar mengenai materi 

yang akan dibahas. Selain itu juga, 

mahasiswa diberikan arahan mengenai 

fokus kajian materi yang akan dibahas.  

Penelitian ini dilakukan pada mata 

kuliah media pembelajaran. Oleh 

karena itu, pada langkah ini mahasiswa 

diperkenalkan materi media 

pembelajaran yang akan dibahas 

selama proses perkuliahan. Materi 

tersebut diantaranya adalah (Media 

pembelajaran berbasis computer pada 

multimedia dan presentasi pada 

program PPT dan Prezy, Media 

pembelajaran berbasis computer model 

simulasi pada program Macromedia 

Flash, Media pembelajaran berbasis 

computer  web/internet pada program 

Quipper, Media pembelajaran berbasis 

computer  web/internet jarak jauh pada 

program Edmodo, Penerapan Media 

Evaluasi Pemeblajaran Peserta didik 

Berbasis Internet  pada program 

Zipgrade, Penerapan Media Evaluasi 

Pemeblajaran Peserta didik Berbasis 

Internet  pada program Plickers, 

Penerapan Media Pembelajaran PAI 

Sederhana Ramah Lingkungan). 

2. Review memiliki makna (Meninjau, 

Resensi, memberikan tinjauan) 

memiliki padanan kata to write 

(Echols, 1996: 484). Review 

merupakan langkah kedua dari proses 

pembelajaran berbasis riset modifikasi 

IRC3. Pada langkah ini mahasiswa 

terlebih dahulu mengulas atau 

meninjau materi yang akan dibahas 

pada saat perkuliahan. Sehingga pada 

saat perkuliahan berlangsung mereka 

telah memiliki pengetahuan dasar 

mengenai materi yang akan dibahas. 

Pada tahap ini mahasiswa wajib 



 

87 
 

mengulas minimal 5 jurnal penelitian 

dan 3 buku yang terkait dengan materi 

perkuliahan yang akan dibahas. 

Sehingga pada saat perkuliahan 

berlangsung, dosen terlebih dahulu 

mengecek hasil review dari mahasiswa 

mengenai materi yang akan dibahas. 

Dosen melakukan cek hasil review 

dengan memberikan pertanyaan perihal 

materi yang akan dibahas. Selain itu, 

dosen juga meminta mahasiswa untuk 

memberikan tanggapan dari beberapa 

jurnal hasil penelitian yang telah 

mereka review. 

3. Compare memiliki makna 

(Membandingkan) (Echols, 1996: 132). 

Compare   adalah langkah ketiga dari 

proses pembelajaran berbasis riset 

modifikasi IRC3. Kegiatan ini juga 

dilakukan diluar proses perkuliahan. 

Pada tahap ini mahasiswa melakukan 

perbandingan antara referensi secara 

teoretik dan aplikasi dilapangan. 

Misalnya materi yang akan dibahas 

pada perkuliahan selanjutnya adalah 

“Media Pembelajaran Edmodo”, maka 

mahasiswa setelah mengulas referensi 

dan hasil riset sebelumnya tentang 

penerapan media pembelajaran 

edmodo, harus melakukan studi 

perbandingan dengan media 

pembelajaran edmodo yang 

sesungguhnya. Pada langkah ini juga 

mahasiswa mengoperasikan secara 

mandiri media pembelajaran yang akan 

dibahas pada pertemuan diperkuliahan 

nanti.  Sehingga, pada akhirnya 

mahasiswa akan membandingkan 

apakah hasil penelitian dan beberapa 

referensi yang telah diulas sejalan 

dengan media pembelajaran yang 

sesungguhnya. Hasil dari perbandingan 

tersebut, dicatat kemudian jika ada hal-

hal yang kurang dipahami akan dibahas 

pada saat perkuliahan berlangsung.  

4. Conclusions memiliki makna 

(Penarikan Kesimpulan)  (Echols, 

1996: 135). Conclusions adalah 

langkah terakhir dari model 

pembelajaran berbasis riset modifikasi 

IRC3 yang dilakukan secara berkala 

pada tiap pertemuan perkuliahan. Pada 

tahap ini mahasiswa mengambil 

kesimpulan dari hasil perbandingan 

teori yang telah dikaji dan media 

pembelajaran yang telah dioperasikan 

secara mandiri. Pada langkah ini juga 

mahasiswa melakukan sharing diskusi 

pada saat perkuliahan mengenai hal 

yang mereka temukan selama proses 

review dan compare materi. Selain itu, 

pada tahap ini dosen menjadi fasilitator 

jika ada hambatan pemahaman 

mahasiswa selama proses review dan 

compare materi. Sehingga proses 

perkuliahan berjalan secara aktif dan 

disuguhi dengan diskusi dari beberapa 

pengalaman mahasiswa selama proses 

review dan compare materi. 

5. Creative (Berkreasi) adalah tahap akhir 

sekaligus evaluasi dari model 

pembelajaran berbasis riset modifikasi 

IRC3. Tahap ini adalah tahap dimana 

mahasiswa menerapkan pengetahuan 

yang diperoleh selama proses 

pembelajaran. Pada tahap ini 

mahasiswa turun kelapangan untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan 

menerapkan media pembelajaran yang 

telah dibahas pada saat perkuliahan. 

Pada penelitian ini, mahasiswa turun 

kelapangan sesuai dengan sekolah yang 

telah dipilih, kemudian mereka 

menganalisis kondisi lingkungan 

sekolah, siswa, guru, serta materi ajar, 

yang kemudian menjadi bahan 

pertimbangan bagi mereka dalam 

melakukan sebuah penelitian dengan 

menerapkan media pembelajaran yang 

tepat sesuai hasil analisis awal. 

Hasil pada tahap ini yaitu mahasiswa 

membuat media pembelajaran dan  

melakukan penelitian dengan 

menerapkan media pembelajaran 

tersebut. Kemudian menuangkan hasil 

penelitian tersebut ke dalam jurnal 

penelitian. 3 jurnal penelitian masing-

masing kelompok mahasiswa telah 

diterbitkan di jurnal elektronik Institut 

Agama Islam Al Mawaddah 
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Warrahmah Kolaka. Jurnal tersebut 

dapat diakses pada halaman web 

“Journal.iaialmawar.ac.id”. 

 

5 langkah di atas di dasari pada teori 

pembelajaran berbasis riset (PBR) yang 

merupakan salah satu metode student-

centered learning (SCL) yang 

mengintegrasikan riset di dalam proses 

pembelajaran. PBR bersifat multifaset 

yang mengacu kepada berbagai macam 

metode pembelajaran. PBR memberi 

peluang/kesempatan kepada mahasiswa 

untuk mencari informasi, menyusun 

hipotesis, mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan membuat 

kesimpulan atas data yang sudah tersusun; 

dalam aktivitas ini berlaku pembelajaran 

dengan pendekatan “learning by doing” 

dengan metode sebagai berikut.  

1. memperkaya bahan ajar dengan hasil 

penelitian dosen 

2. menggunakan temuan-temuan 

penelitian mutakhir dan melacak 

sejarah 

3.  memperkaya kegiatan pembelajaran 

dengan isu-isu penelitian kontemporer 

4. mengajarkan materi metodologi 

penelitian di dalam proses 

pembelajaran 

5. memperkaya proses pembelajaran 

dengan kegiatan penelitian dalam skala 

kecil 

6. memperkaya proses pembelajaran 

dengan melibatkan peserta didik dalam 

7. memperkaya proses pembelajaran 

dengan mendorong peserta 

8. memperkaya proses pembelajaran 

dengan nilai-nilai yang harus dimiliki 

oleh peneliti (Anonim, 2010). 

 

Selain itu, salah satu model 

pembelajaran berbasis riset yang 

menggunakan strategi pertama, yaitu 

“Memperkaya bahan ajar dengan hasil 

penelitian dosen”. Pada strtegi ini, pada 

pembelajaran ini hal-hal pokok yang harus 

dilakukan oleh dosen adalah sebagai 

berikut. Pada kegiatan persiapan; (1) 

melakukan pengecekan kehadirian, (2) 

melakukan apersepsi, dan (3) 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada 

tahapan ini pembelajaran lebih didominasi 

oleh dosen, namun tetap diperhatikan 

bahwa kegiatan dosen sedapat mungkin 

diiringi oleh kegiatan mahasiswa. 

Informasi yang disampaikan dosen, 

hendaknya direspon oleh mahasiswa. 

Misalnya saat dosen mengecek kehadiran 

maka semua mahasiswa ikut terlibat aktif 

(Kudrat, 2011: 32).  

Tahapan kedua adalah kegiatan inti. 

Pada tahapan ini dosen melakukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut, (1) 

memberikan informasi pokok tenang 

materi yang sedang dipelajari, (2) 

menunjukkan hasil-hasil penelitian dosen 

yang berkenaan/bersentuhan dengan materi 

yang sedang dibahas, (3) membagi 

mahasiswa dalam kelompok diskusi, (4) 

memberikan penugasan kepada mahasiswa 

dalam bentuk diskusi dalam kelompok-

kelompok tentang (a) isi pokok penelitian, 

(b) proses penelitian, (c) cara analisis, (d) 

perumusan kesimpulan, dan (e) nilai-nilai 

yang muncul dari hasil penelitian terseut, 

(4) dengan dipimpin dosen mahasiswa 

melakukan diskusi antar kelompok, (5) 

bersama dosen mahasiswa membuat 

kesimpulan. Dalam tahapan ini sedapat 

mungkin mahasiswa lebih terlibat dalam 

pembelaaran (pembelajaran berpusat pada 

mahasiswa). Dosen lebih berperan sebagai 

fasilitator. Bila memungkinkan saat diskusi 

berlangsung, apabila terdapat persoalan-

persoalan yang membutuhkan literatur, 

dosen dapat menunjukkannya melalui 

media online (internet) sehingga 

problematika yang dihadapi mahasiswa 

dapat terjawab (Kudrat, 2011: 32-33). 

Tahapan ketiga adalah, penutup. Pada 

tahapan ini dosen menyampaikan kembali 

pokok-pokok kesimpulan materi serta 

menyampaikan penugasanpenugaasan 

yang harus dikerjakan mahasiswa. 

Penugasan hendaknya melibatkan sumber 

belajar berupa hasil-hasil riset dalam 

menyelesaikannya (Kudrat, 2011: 33). 

Pada penelitian ini dilakukan 

wawancara dengan mahasiswa mengenai 
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langkah-langkah penerapan pembelajaran 

berbasis riset pada tanggal 2 Oktober 2018. 

Muh irfan memberi keterangan mengenai 

langkah-langkah model pembelajaran ini 

bahwa: 

“Model pembelajaran berbasis riset  

modifikasi IRC3 telah diterapkan 

sejak awal pada mata kuliah media 

pembelajaran disemester IV oleh 

dosen mata kuliah media 

pembelajaran. Sebelumnya beliau 

telah mengajar kami pada mata 

kuliah ilmu alamiah dasar. Dari 

itulah beliau mencoba melakukan 

modifikasi model pembelajaran 

berbasis riset  modifikasi IRC3. 

Pada penerapannya, model 

pembelajaran ini diawali dengan 

memperkenalkan kepada 

mahasiswa seputar materi yang 

akan dibahas. Selanjutnya 

mahasiswa secara mandiri 

melakukan kajian terhadap 

beberapa hasil riset yang telah ada 

mengenai materi yang akan 

dibahas. Kemudian, mahasiswa 

mengoperasikan secara mandiri 

media pembelajaran yang akan 

dibahas agar dapat 

membandingkan teori dan aplikasi 

sesungguhnya, dari hasil 

perbandingan teori dan praktek 

tersebut, mahasiswa mengambil 

kesimpulan mengenai materi yang 

akan dibahas, dan pada 

pertengahan semsester mahasiswa 

melakukan riset sederhana perihal 

penerapan media pembelajaran 

pada sekolah yang telah di 

observasi awal sebelumnya”. 

 

Keterangan serupa diungkapkan oleh 

Kamiliah Rahmah seorang mahasiswi PAI 

semsester IV yaitu: 

“Penerapan pembelajaran 

berbasis riset modifikasi IRC3 ini 

diterapkan pada mata kuliah media 

pembelajaran. Dalam 

penerapannnya, mahasiswa dilatih 

secara mandiri untuk melakukan 

literasi ilmiah sejak dini. Jadi 

langkah awalnya adalah dosen 

memperkenalkan materi media 

pembelajaran yang akan dibahas, 

selanjutnya mahasiswa mengkaji 

riset perihal materi tersebut, 

kemudian secara mandiri 

mengoperasikan media 

pembelajaran, dan selanjutnya 

membandingkan bagaiamna hasil 

riset dengan media yang 

sesungguhnya, lalu menga,mbil 

kesimpulan. Apabila ada hal-hal 

yang kurang dipahami, maka 

semuanya akan dibahas pada saat 

perkuliahan berlangsung. Output 

dari mata kuliah ini adalah 

mahasiswa mampu melakukan 

penelitian ilmiah di SDIT Al-

Mawar Kolaka dengan 

menerapkan media pembelajaran 

sesua dengan hasil analisis siswa, 

kondisi lingkungan sekolah dan 

wawancara terhadap guru 

disekolah tersebut. Hasil karya 

tulis mahasiswa juga telah 

diterbitkan pada jurnal 

elektronikm PT IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka”. 

 

 Selanjutnya dilakukan wawancara 

lanjutan pada mahasiswa atas nama Suci 

Cahyani, dalam penjelasannya dia 

memaparkan bahwa: 

 “Pembelajaran berbasis riset 

diterapkan pada awal materi 

perkuliahanm yang dijelaskan 

pada saat kontrak perkuliahan oleh 

dosen. Pada konrak perkuliahan, 

dosen memaparkan bahwa sistem 

pembelajaran yang akan 

diterapkan adalah sistem 

pembelajaran berbasis riset. 

Dimana langkah awalnya adalah 

memperkenalkan media 

pembelajaran yang akan dibahas 

secara garis besar. Selanjutnya 

mahasiswa secara mandiri 

mengkaji materi tersebut sebelum 

masuk perkuliahan. Cara mengkaji 
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materi yaitu dengan mengulas 

jurnal hasil penelitian minimal 5 

dan mengulas referensi buku 

sesuai materi minimal 3. 

Selanjutnya, kami 

membandingkan antara referensi 

yang telah kami kaji dengan media 

pembelajaran yang sebenanrya, 

dengan cara mengoperasikan 

media tersebut secara mandiri. 

Kemudian kami mencatat kendala 

yang kami dapatka, yang 

selanjutnya akan didiskusikan 

pada saat pertemuan 

diperkuliahan. Akhir dari proses 

pembelajaran ini, yaitu pada 

pertengahan semester kami mulai 

terjun kelapangan untuk meneliti 

dengan menerapkan media 

pembelajaran sesuai dengan 

analisis dan observasi awal kami 

disekolah tersebut. Dan hasil 

penelitian itu telah diterbitkan 

dalam jurnal Teknologi 

Pendidikan di IAI Al Mawdah 

Warrahmah Kolaka”.  

 

Dari pemaparan diatas, jelas bahwa 5 

langkah utama pembelajaran berbasis riset 

modifikasi IRC3  yaitu (Introduce, Review, 

Compare, Conclusion, Creative). Langkah 

awal adalah memperkenalkan kepada 

mahasiswa secara garis besar materi yang 

akan dibahas. Selanjutnya mahasiswa 

mengkaji materi yang akan dibahas 

melalui hasil riset. Kemudian 

membandingkan hasil riset dengan aplikasi 

yang sesungguhnya, dari itulah mahasiswa 

akan mengambil kesimpulan. Jika dalam 

proses tersebut mereka menemukan 

kendala, maka akan dibahas pada saat 

perkuliahan berlangsung. Output akhir dari 

pembelajaran ini adalah mahasiswa 

melakukan sebuah penelitian dengan 

menerapkan  media pembelajaran yang 

telah dipelajari dengan pertimbangan hasil 

analisis dan observasi awal pada sekolah 

yang menjadi lokasi penelitian. Hasil 

penelitian tersebut kemudian 

dipublikasikan pada jurnal teknologi 

pendidikan IAI Al Mawaddah Warrahmah 

Kolaka. 

Adapun hasil penerapan model 

pembelajaran berbasis riset modifikasi 

IRC3 ini ditinjau dari respon mahasiswa 

bernilai positif. Analisis ini dilakukan 

dengan membagikan angket terbuka 

kepada mahasiswa PAI semester IV 

sebanyak 15 orang. Selain itu, dilakukan 

pula wawancara terstruktur kepada 4 orang 

mahasiswa PAI semester IV. Hasil analisis 

angket tersebut secara garis besar, 

menggambarkan respon positif mahasiswa 

terhadap penerapan model pembelajaran 

modifikasi IRC3. Hasil analisis pengisian 

angket terbuka pada tanggal 25 september 

2018  Salah satu mahasiswa atas nama 

Hikmawati memberikan tanggapan bahwa:  

“Menurut saya, model 

pembelajaran berbasis riset 

modifikasi IRC3 ini sangat banyak 

manfaatnya, terutama dalam 

meningkatkan kepercayaan diri 

mahasiswa, menuangkan pendapat, 

dan dalam berlatih karya tulis 

ilmiah. Sebab awalnya saya tidak 

mengetahu cara dalam penulisan 

karya tulis ilmiah, tapi dengan 

diterapkannya sistem pembelajaran 

ini, maka saya mampu melakukan 

sebuah penelitian dan menungkan 

hasil penelitian tersebut dalam 

jurnal pendidikan. Selain itu, 

manfaat lain yang saya rasakan 

adalah dapat meningkatkan 

wawasan ilmiah”. 

 

Selain itu, pendapat dari mahasiswa 

lain atas nama Annisa, dalam 

keterangannya bahwa: 

“Model pembelajaran berbasis 

riset modifikasi IRC3 sangat 

bermanfaat, sebab model 

pembelajaran ini membiasakan 

mahasiswa mencari informasi 

secara mandiri dan ilmiah, 

sehingga mampu meningkatkan 

kecakapan berpikir. Karena 

awalnya, saya sangat jarang 

membaxa artikel ataupun jurnal 
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ilmiah hasil penelitian yang telah 

ada. Namun dengan diterapkannya 

sistem pembelajaran ini, maka 

awalnya saya merasa agak berat 

untuk mengkaji hasil riset, namun 

seiring berjalannya waktu, saya 

menjadi terbiasa dan sangat 

merasakan manfaatnya. Selain itu, 

penerapan model pembelajaran ini 

memberikan kesempatan lebih 

banyak kepada mahasiswa untuk 

meningkatkan pengetahuan secara 

mandiri, sehingga mampu 

meningkatkan minat belajar dan 

motivasi belajar”. 

 

Pendapat lain dari seorang 

mahasiswa atas nama Muh.Faisal Syam 

mengungkapkan bahwa: 

 “Model pembelajaran berbasis 

riset modifikasi IRC3 mampu 

melatih sikap tanggungjawab 

mahasiswa, sebab memberikan 

kepercayaan kepada mahasiswa 

dalam mengakji teori dan aplikasi 

secara mandiri, yang kemudian 

dipertanggungjawabkan pada 

diskusi ketika perkuliahan 

berlangsung”. 

 

Dari hasil wawancara pada tanggal 2 

oktober 2018 bersama Kamiliah Rahmah 

yang merupakan salah satu mahaiswi PAI 

semester IV menyatakan bahwa: 

“Penerapan pembelajaran 

berbasis riset modifikasi IRC3 

sangat memberikan manfaat bagi 

mahasiswa. Meskipu di awalnya 

kami sangat kewalahan, sebab kami 

harus mengkaji minimal 5 jurnal 

penelitian dan 3 referensi buku 

yang terkait dengan materi yang 

akan dibahas. Namun berlanjut 

beberapa kali pertemuan, kami 

telah terbiasa, dan sangat 

merasakan manfaatnya. Yang 

awalnya kami tidak pernah 

membaca jurnal penelitian pada 

akses web google scholar, akhirnya 

menjadi salah satu referensi kami. 

Dari ini juga kami mengetahui 

bahwa sanya dalam mengambil 

kutipan di internet, harus pada web 

yang dipercaya, kredibilitas, dan 

akuntabilitas”.  

 

Pandangan lain dari salah satu 

mahasiswa PAI semester IV atas nama 

Amelia, mengungkapkan bahwa: 

“Dengan diterapkannya 

pembelajaran berbasis riset 

modifikasi IRC3 sangat membantu 

saya dalam melatih kemamndirian 

mengkaji teori media 

pembelajaran. Selain itu juga, 

mampu membuat kami kompak 

dalam berdiskusi perihal materi 

yang akan dibahas. Bahkan pada 

saat kuliah berlangsung, kami 

saling share perihal apa yang kami 

dapatkan pada saat mengkaji 

materi yang akan dibahas, 

sehingga dalam perkuliahan 

keaktifan mahasiswa sangat 

terlihat jelas. Dosen pun menjadi 

fasilitaor sekaligus penengah jika 

ada kendala atau hal yang masih 

membingungkan khususnya dalam 

mengaplikasikan media 

pembelajaran, karena pada 

umumnya media pembelajaran 

yang dibahas adalah media 

pembelajaran berbasis IT” 

 

Dari pemaparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran berbasis riset modifikasi 

IRC3 pada mahasiswa PAI semester IV 

dalam mata kuliah media pembelajaran 

mendapatkan tanggapan positif. Sebab 

penerapan pembelajaran ini mampu 

melatih dan meningkatkan sikap mandiri 

mahasiswa dalam belajar, mengkaji 

informasi, berkreasi dan berinovasi. Selain 

itu, melatih mahasiswa dalam 

membiasakan   budaya literasi dan 

melakukan penelitian ilmiah. Lebih lanjut, 

penerapan pembelajaran ini juga mampu 

melatih mahasiswa untuk berbicara 

didepan umum, dan 
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mempertanggungjawabkan hasil kajiannya 

masing-masing. 

Namun disisi lain, semua mahasiswa 

berpendapat bahwa model pembelajaran 

berbasis riset modifikasi IRC3 ini sangat 

membutuhkan waktu yang panjang, 

sehingga perlu manajemen waktu selama 

proses pelaksanaannya. Selain itu, semua 

mahasiswa juga berpendapat untuk tetap 

mempertahankan penerapan model 

pembelajaran berbasis riset modifikasi 

IRC3 dalam proses pembelajaran mata 

kuliah media pembelajaran dengan sara 

manajemen waktu yang perlu ditingkatkan.  

Dari Uraian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model pembelajaran 

berbasis riset modifikasi IRC3 mendapat 

tanggapan positif dari seluruh mahasiswa. 

Model pembelajaran ini sangat baik 

diterapkan apalagi dalam ruang lingkup 

proses pembelajaran di Perguruan Tinggi, 

khususnya di IAI Al Mawaddah 

Warrahmah Kolaka untuk meberikan 

pengalaman belajar yang bermakna dan 

menghasilkan outpun mahasiswa yang 

mampu berpikir kritis, ilmiah, kreatif dan 

inovatif. Namun dengan catatan penting 

yaitu manajemen waktu yang harus lebih 

diperhatikan. Sebab pada dasarnya model 

pembelajaran ini sangat memerlukan 

waktu yang banyak. 

 

KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa: (1) tahap proses 

pembelajaran berbasis riset modifikasi 

IRC3 yang diterapkan di IAI Al 

Mawaddah Warrahmah Kolaka dilakukan 

dengan 5 Langkah yaitu : (Introduce, 

Review, Compare, Conclusion, Creative), 

(2) penerapan model pembelajaran 

berbasis riset modifikasi IRC3mendapat 

tanggapan positif dari seluruh mahasiswa. 

Namun dengan catatan penting yaitu 

manajemen waktu yang harus lebih 

diperhatikan. Sebab pada dasarnya model 

pembelajaran ini sangat memerlukan 

waktu yang banyak.  

 

 

SARAN 

Dari hasil penelitian ini saran yang 

dapat diberikan yaitu perlunya manajemen 

waktu yang efektif untuk menerapkan 

model pembelajaran ini. Selain itu, 

ketersediaan media pembelajaran 

khususnya internet network merupakan hal 

utama yang sangat mendukung proses 

pembelajaran berbasis riset modifikasi 

IRC3. 
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Abstrak 

Pemahaman tentang virus menjadi sangat penting bagi siswa SMA dengan semakin 

banyaknya penyakit pada makhluk hidup yang disebabkan oleh virus.Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui profilpemahaman konsep siswa SMA tentang virus, yaitu: ciri-ciri virus 

sebagai peralihan benda mati dan makhluk hidup, struktur tubuh virus, dasar klasifikasi virus, 

replikasi virus, dan peranan virus dalam kehidupan organisme. Tes yang diujikan adalah 

instrument tes diagnostik berbentuk Kolom Bukti Fakta (KBF) disertai essay dan Structure 

Communication Grid (SCG). Penelitian ini merupakan penelitian survey(N=346 siswa), yang 

diseleksi secara proportionate stratified random sampling dari enam SMA di Kota Magelang. 

Pemilihan sekolah ditentukan dengan teknik cluster sampling, yangdipilih berdasarkan 

kriteria negeri dan swasta. Responden penelitian terdiri dari peserta didik kelas X, XI, dan XII 

SMA yang telah memperoleh materi virus di sekolah. Hasil pengujian tes diagnostik 

menunjukkan pemahaman konsep tentang ciri-ciri virus sebesar 72,45%; dasar klasifikasi 

virus sebesar 56,93%; replikasi virus sebesar 33,35%; jenis dan inang virus sebesar 

56,68%;karakteristik virus penyebab penyakit sebesar 63,19%; dan pemahaman konsep 

tentang vaksin sebesar 60,58%.Hasil pemetaan profil pemahaman siswa tentang virus 

selanjutnya menjadi dasar untuk mengembangkan strategi pembelajaran dan penilaian yang 

merupakan Assessment for Learning. 

Kata kunci:Assessment for Learning, Kolom Bukti Fakta, Structure Communication Grid, 

Biologi, Virus 

 

 

PROFILE OF CONCEPT UNDERSTANDING OF SENIOR HIGH SCHOOL 

STUDENTS ON VIRUS 

 

Abstract 

Virus is an important topic should be learnt at high school level due to the fast increasing 

of the number of diseases infected by viruses. This study aims to determine the initial profile 

ofconcept understanding of high school students on Virus. The concept of virus tested was: 

the characteristics of the virus as the transition of inanimate and living things, the structure of 

the viral body, the basis of virus classification, virus replication and the role of virus in life 

organisms. The misconception test was used for the diagnostic test in the form of the 

Evidence Reality Factor (ERF) with the essay and Structure Communication Grid (SCG). 

This research is a survey research (N=346 students) of six high schools (SMA) in Magelang 

City, which were selected by proportionate stratified technique, which was selected based on 

the criteria, i.e. public and private schools. The respondents of the study werestudents of 
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Grade X, XI, and XII who had learnt virus in Biology class. The result of diagnostic test is the 

understanding of concept about characteristics virus is 72,45%; virus classification is 56,93%; 

virus replication is 33,35%;thetype and host of virus is 56,68%; characteristics of virus that 

cause disease is 63,19%; and understanding of concept about vaccine is 60,58%. The result of 

mapping about the profile of students understanding of viruses, then became the basic for 

developing learning strategy and assessment which are Assessment for Learning. 

Key Word: Assessment for Learning, Column Evidence of Facts, Structure Communication 

Grid, Biology, Virus

  

PENDAHULUAN 

Paradigma pembelajaran abad 21 

adalah adanya perubahan dan 

peningkatanberbagai  aspek dibidang 

pengetahuan dan teknologi.Pembelajaran 

abad ke 21 menuntut setiap orang untuk 

mampu belajar dan berpikir, memfokuskan 

pada pengembangan kemampuan 

intelektual, sehingga dapat menyesuaikan 

diri dengan perubahan dan perkembangan 

jaman(Khalil & Osman, 2017). 

Persaingan global dalam era digital 

tidak hanya membutuhkan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan sadar teknologi, tetapi 

juga penguasaan berbagai ketrampilan 

meliputi ketrampilan berpikir kritis, 

memecahkan masalah, 

mengkomunikasikan, bekerjasama, 

berkreasi, literasi dan kesadaran mengenai 

isu-isu global(Purta & Britt, 

2009).Kemampuan berpikir merupakan hal 

utama dalam diri seseorang, supaya mampu 

bersaing dalam menghadapi tantangan 

pembelajaran di era global. Kemampuan 

berpikir erat kaitannya dengan sejauh mana 

seseorang  mampu menerima, mengolah, 

dan memahami suatu konsep. 

Pemahaman konsep siswa SMA 

tentang virus menjadi dasar bagi siswa 

untuk mempelajari materi virus lebih lanjut 

di perguruan tinggi, dan mengembangkan 

peminatannya pada studi lanjut tentang 

virus, termasuk memperdalam penyakit 

yang disebabkan virus, proses transmisi, 

infeksi dan cara pencegahan dan 

pengobatannya (Simon, Enzinger, & Fink, 

2017). Pemahaman dasar tentang konsep 

virus juga akan membantu siswa dalam 

mempelajari interaksi antarmakhluk hidup 

di alam, dan bagaimana keseimbangan alam 

dipertahankan oleh keberadaan makhluk 

hidup tersebut.  

Virus menjadi materi wajib diajarkan 

pada siswa SMA kelas X di Indonesia. 

Materi ini diajarkan setelah siswa 

mempelajari konsep tentang ruang lingkup 

biologi sebagai bagian dari sains, 

keanekaragaman hayati, dan klasifikasi 

makhluk hidup dalam lima kingdom. 

Materi virus menjadi bagian awal yang 

mengantarkan siswa untuk berkenalan 

dengan mikroorganisme. Sesudah materi 

virus, siswa akan belajar tentang materi 

bakteri. Mikroorganisme kedua yang 

diperkenalkan kepada siswa. 

Kompetensi pengetahuan yang 

diharapkan dicapai oleh siswa pada materi 

virus sesuai dengan Kurikulum Biologi 

SMA 2013 adalah siswa mampu 

menganalisis struktur dan replikasi, serta 

peran virus dalam aspek kesehatan 

masyarakat.Adapun kompetensi 

psikomotorik yang diharapkan diraih pada 

materi ini adalah siswamelakukan 

kampanye tentang bahaya virus dalam 

kehidupan terutama bahaya AIDS 

berdasarkan tingkat virulensinya melalui 

berbagai media informasi. Berdasarkan 

kedua kompetensi tersebut, virus diajarkan 

dengan strukturisasi materi sebagai berikut: 

struktur virus, replikasi virus, dan peran 

virus dalam kesehatan. Struktur virus 

mencakup sub materi ciri-ciri virus dan 

struktur tubuh virus, sedangkan replikasi 

virus mencakup materi reproduksi virus. 

Sedangkan peran virus menjelaskan tentang 

penyakit yang disebabkan oleh virus pada 

hewan, manusia, dan tumbuhan. 

Berdasarkan kompetensi psikomotorik, 

siswa akan dilatih terkait keterampilan 

abstraknya, yaitu berkomunikasi secara 
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lisan dan tulisan tentang bahaya virus. 

Untuk mengaplikasikan keterampilan 

tersebut, siswa perlu menguasai konsep 

dasar tentang virus. 

Virus termasuk dalam kategori materi 

yang abstrak, yang pembelajarannya harus 

bersifat kontekstual.Virus tidak diajarkan 

secara mendetil di level SD dan SMP, 

karena siswa pada jenjang pendidikan 

tersebut belum mampu mencerna konsep-

konsep yang bersifat abstrak. Sedangkan 

siswa SMA berada pada usia yang termasuk 

dalam kategori Formal Operational 

Stagemenurut kategorisasi yang dibuat oleh 

Jean Piaget. Pada usia ini, seseorang sudah 

bisa berpikir secara abstrak dan secara logis 

dapat melakukan pengujian hipotesis 

(McLeod, 2018). Namun beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa tidak semua 

siswa berusia 11 tahun ke atas telah 

mencapai formal operational stage(Çepni̇ 

S., 2004). Oleh karenanya, sangat wajar 

apabila banyak siswa SMA yang juga 

mengalami kesulitan dalam memahami 

materi virus. 

Bagaimana pembelajaran tentang virus 

di SMA yang biasa dilakukan oleh guru 

biologi di Indonesia? Berdasarkan riset 

pendahuluan, sebagian besar guru 

mengajarkan materi virus dengan cara 

ekspositori berbasis buku pelajaran Biologi 

SMA bab Virus. Artinya, pengalaman 

belajar terbesar yang dialami siswa selama 

mempelajari materi virus adalah 

mendengarkan dan membaca buku 

pelajaran.Pengenalan struktur virus 

dilakukan oleh sebagian kecil guru dengan 

menunjukkan model virus, atau dengan 

menunjukkan gambar yang ada di buku 

pelajaran atau melalui slide power point. 

Adapun proses replikasi atau reproduksi 

virus dijelaskan melalui skema atau 

gambar, dan penjelasan langsung dari guru. 

Kegiatan berupa diskusi adalah pilihan 

yang sering ditempuh oleh guru ketika 

siswa mempelajari tentang peran virus bagi 

kesehatan masyarakat. 

Salah satu tujuan belajar adalah untuk 

memberikan penanaman konsep pada suatu 

subjek belajar, dalam hal ini yaitu siswa. 

Belajar dapat terjadi melalui dua bentuk, 

yaitu rote learning (belajar hafalan) dan 

meaningful learning (belajar bermakna) 

(Treagust & Duit, 2008). Belajar hafalan 

terjadi ketika siswa tidak berusaha untuk 

membuat proposisi antara konsep baru 

dengan pengetahuan awal yang ia miliki, 

sehingga yang terjadi hanyalah 

pembelajaran di permukaan. Saat mendapat 

konsep baru, siswa hanya menghafal 

istilah-istilah saja tanpa menghubungkan 

konsep tersebut dengan konsep lain yang ia 

miliki. Dalam belajar hafalan tidak terjadi 

proses asimilasi konsep, sehingga siswa 

tidak dapat memahami konsep yang 

sebenarnya. Siswa yang belajar hanya 

dengan menghafal seringkali memiliki 

pemahaman yang salah, karena ia tidak 

berusaha merekonstruksi pemahamannya 

dengan konsep yang benar.  

Beberapa hasil penelitian 

menunjukkanbahwa kesalahan konsep 

(miskonsepsi) ditemukan pada 

pembelajaran sejumlah topik 

(konsep)biologi, diantaranya pada konsep 

struktur tubuh manusia, genetika, 

seleksialam dan evolusi, struktur dan 

fungsisel, struktur tumbuhan, sistem 

koordinasi,metabolisme sel, bioteknologi, 

reproduksisel, serta biogeografi(Utami, 

Agung, & Bahriah, 2017). Miskonsepsi 

lainnyaadalah pada konsep 

mikroorganisme, seperti bakteri, protista, 

dan virus. Beberapa penelitian lain, juga 

menunjukkan adanya kesulitan 

pembelajaran padamateri virus.  

Konsep-konsep yang diajarkan guru 

pada materi virus di tingkat SMA meliputi: 

ciri-ciri virus sebagai peralihan benda mati 

dan makhluk hidup, struktur tubuh virus 

yang membedakannya dengan benda mati 

maupun organisme aseluler, dasar 

klasifikasi virus, replikasi virus dalam 

menginfeksi inangnya, dan peranan virus 

dalam kehidupan organisme lain. 

Konsep pada materi virus merupakan 

salah satukonsep yang sulit dipahami oleh 

siswa.  Menurut Hasibuan & Djulia tahun 

2017, “Materi virus adalah materi yang 

didalamnya terdapat banyak kata ilmiah. 
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Selain itu virus  bersifat abstrak, yang sulit 

untuk dibayangkan seperti apa bentuk virus 

yang sebenarnya”. Hal ini menyebabkan 

siswa lebih banyak berimajinasi tentang 

virus, dan diduga faktor ini mendorong 

terjadinya kesalahan konsep. 

Virus berukuran mikro dan lebih 

sederhana dibandingkan bakteri dan 

prokariota, virus tidak memiliki struktur 

dan mekanisme metabolisme di luar sel 

inang. Struktur tubuh virus, metabolisme 

dan reproduksi yang tidak dapat dilihat oleh 

mata tanpa alat bantu khusus, dapat 

menyebabkan terbentuknya pemikiran 

abstrak pada diri siswa. Pemikiran abstrak 

tersebut selanjutnya dapat berkembang 

menjadi kesalahan siswa dalam 

mengkonstruksi suatu konsep. 

Persepsi siswa tentang konsep virus 

dan bagaimana strategi mempelajarinya 

perlu untuk dipetakan karena masih 

minimnya riset yang setema.Simon et al., 

(2017)melakukan pemetaan terhadap 

pengetahuan dan beliefs siswa SMA dan 

mahasiswa universitas mengenai virus, dan 

menemukan bahwa responden menganggap 

materi virus yang diajarkan di sekolah 

masih sangat kurang. Beberapa riset lain 

terkait dengan virus, mengacu pada persepsi 

dan pengetahuan siswa tentang virus yang 

lazim berkembang, yaitu influenza dan HIV 

(Romine et al., 2013). 

Terdapat beberapa instrumen 

diagnostik yang telah dikembangkan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya untuk 

melacak terjadinya kesalahan pemahaman 

konsep, yaitu: two-tier multiple choice 

question (pilihan ganda bertingkat), 

instrumen pilihan ganda beralasan (two-tier 

question), instrumen three-tier diagnostic 

test, dankombinasi two-tier multiple choice 

question dengan teknik CRI(Mustaqim & 

Zulfiani, 2014).  

Menurut (Clark, 2008), tes diagnostik 

merupakan tes yang dapat digunakan untuk 

mengetahui kelemahan dan kekuatan 

siswa,sehingga hasil dari tes tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar evalusi untuk 

memberikan tindak lanjut berupa perlakuan 

yang tepat dan sesuai dengankelemahan 

yang dimiliki siswa.Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Yankovskaya, Levin, & Fuks, 

(2014), bahwa tes diagnostik dapat 

digunakan untuk mengetahui mata pelajaran 

apa yang sulit dipahami oleh siswa; tes 

diagnostik dapat memberikan umpan balik 

kepada guru maupun siswa terkait 

kemajuan pembelajaran (Granbom (2016), 

Umpan balik ini selanjutnya akan 

dipergunakan oleh guru untuk memperbaiki 

pembelajaran berikutnya.  

Pada penelitian ini, dikembangkan tes 

diagnostik yang berbasis kemampuan 

argumentasi siswa untuk mengetahui 

pemahaman dan kesalahan konsep 

(miskonsepsi) siswa yang terjadi pada 

materi virus.Bentuk instrumen yang 

dikembangkan pada penelitian ini terdiri 

dari 2 tipe soal yaituKolom Bukti Fakta 

(KBF) dikombinasikanessay sertaStructure 

Communication Grid (SCG). Tipe soal 

diagnostik KBF disusun berdasarkan 

bentuk soal yang sebelumnya telah 

dikembangkan Jonathan Osborne tahun 

2004.Tipe soal Structure Communication 

Grid (SCG) disusun berdasarkan bentuk 

soal yang dikembangkan oleh Johnstone, 

Bahar, & Hansell pada tahun 2000.Dengan 

mengadopsi kedua tipe asesmen tersebut, 

peneliti mengembangkan asesmen untuk 

materi virus. 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode survey, 

untuk mengetahui sejauh mana pemahaman 

konsep siswa pada materi virus. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

November 2017- Febuari 2018.Adapun 

tempat penelitian dilaksanakan di beberapa 

SMA di Kota Magelang.Sekolah yang 

menjadi sampel dalam penelitian, 

ditentukan berdasarkan teknik cluster 

sampling.Diambil 6 sekolah dari total 12 

SMA di Kota Magelang, berdasarkan status 

sekolah, yaitu sekolah negeri dan swasta. 

Sekolah berstatus negeri yang terpilih yaitu 

SMA Negeri P Magelang, SMA Negeri Q 

Magelang, dan SMA Negeri R Magelang. 

Sedangkan SMA berstatus swasta yang 
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terpilih yaitu SMA S Magelang, SMA T 

Magelang, dan SMA U Magelang. 

Jumlah responden di setiap SMA, 

ditentukan berdasarkan teknik 

proportionate stratified random sampling, 

yaitu sekitar 20 siswa dari setiap kelas pada 

setiap tingkat kelas (kelas X, XI, dan XII). 

Responden yang terlibat pada penelitian ini 

adalah siswa kelas X, XI, dan XII SMA 

yang telah memperoleh materi virus dalam 

mata pelajaran Biologi kelas X. Total 

responden yang secara sukarela terlibat 

dalam penelitian yaitu 346 siswa.  

Instrumen yang dikembangkan berupa 

Assessment for Learning berbentuk tes 

diagnostik,yang terdiri dari soal 

KBFdikombinasikan essay, sertaStructure 

Communication Grid (SCG).Kisi-kisi soal 

instrumen tes diagnostik KBF disertai 

essaydan SCG dapat dilihat pada Tabel 1.,

Tabel 1.  Kisi-kisi Instrumen Tes Diagnostik KBF dan SCG 

Materi 

Pokok 
Indikator 

Nomor& 

Bentuk Soal 
Jumlah 

Ciri-ciri Mengidentifikasi ciri-ciri virus sebagai peralihan  1 KBF 1 

Menganalisis ciri-ciri virus  1 essay 

Mengevaluasi ciri-ciri virus 1 essay 

Struktur Menganalisis struktur partikel virus 1 KBF 

Mengevaluasi struktur partikel virus 2 KBF 

Klasifikasi Mengidentifikasi klasifikasi virus 2 KBF 1 

Menganalisis klasifikasi virus 2 essay 

Replikasi Mengidentifikasi terjadinya siklus litik dan 

lisogenik  

3 SCG 1 

Peranan 

Virus 

Menganalisis jenis virus sebagai penyebab 

penyakit bagi makhluk hidup 

4 KBF 

5 KBF 

3 

 

Menganalisis peran vaksin 6 KBF 

Mengevaluasi peranan virus dalam kehidupan 

organisme 

5 & 6 essay 

Jumlah Soal 6 

 

Tipe soal KBF disertai essay terdiri 

dari 5 soalyaitu soal nomor 1,2, 4, 5, dan 

6.Sedangkan tipe soal SCG digunakan pada 

soal nomor 3. 

Soal nomor 1 berbentuk KBF (Kolom 

Bukti Fakta), terdiri dari 20 kolom soal 

disertai 2 soal essay; Soal nomor 2 

berbentuk KBF, terdiri dari 15 kolom soal 

disertai 1 soal essay; Soal nomor 3 

berbentuk SCG (Structure Communication 

Grid) terdiri dari 12 kotak pernyataan 

disertai pertanyaan pilihan jawaban; Soal 

nomor 4 berbentuk KBF, terdiri dari 10 

kolom soal; Soal nomor 5 berbentuk KBF, 

terdiri dari 10 kolom soal disertai 1 soal  

essay; dan soal nomor 6 berbentuk KBF, 

terdiri dari 8 kolom soal disertai 1 soal 

essay. 

Jumlah total kolom pada instrumen 

diagnostik yaitu 75 kolom soal KBF, 5 soal 

essay, dan 12 soal pernyataan SCG. Data 

yang dianalisis dalam penelitian ini 

didasarkan pada jawaban siswa pada lembar 

instrumen diagnostik KBF dan SCG.Soal 

yang dijadikan instrumen diagnostik telah 

melewati tahap validasi oleh validator ahli 

materi.Pengerjaan tes dilaksanakan selama 

90 menit (2JP). 

Data hasil tes siswa dianalisis tingkat 

pemahaman konsepnya secara keseluruhan 

berdasarkan indikator pembelajaran, nomor 

soal, dan konsep-konsep di dalam 

instrumen diagnostik yang diujikan
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Data hasil analisis pemahaman konsep, 

disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 

3.Berdasarkan perbandingan dari hasil 

rerata pemahaman konsep, disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan signifikan 

antara pemahaman konsep siswa yang 

berasal dari SMA berstatus negeri maupun 

swasta di Kota Magelang.Hasil pemahaman 

konsep siswa yang berasal dari sekolah 

negeri berkisar antara 58,60-

65,19%.Sedangkan pemahaman konsep 

siswa yang berasal dari sekolah swasta 

berkisar antara 52,80% - 57,04%. Rincian 

mengenai persentase ketercapaian 

pemahaman konsep di SMA berstatus 

negeri dapat dilihat pada Tabel 2., 

Tabel 2.Hasil Pengujian Instrumen Diagnostik Materi Virus di SMA Negeri ditinjau dari 

Faktor Kelas

No. 
Nama 

Sekolah 
Status 

 

Jumlah 

Siswa 

Pemahaman Konsep (%) 

Kelas 

X 

Kelas  

XI 

Kelas 

XII 

1. SMAN P Negeri 70 58,90 65,02 61,75 

2. SMAN Q Negeri 58 55,96 62,54 59,61 

3. SMAN R Negeri 58 60,93 68,02 57,26 

Rata-rata SMA Negeri  (%) 58,60 65,19 59,54 

 

Berdasarkan Tabel 2., diketahui bahwa 

perolehan pemahaman konsep kelas X 

berkisar antara 55,96% - 60,93%; perolehan 

pemahaman konsep kelas XI antara 62,54% 

- 68,02%; dan perolehan konsep kelas XII 

antara 57,26% - 61,75%. Rincian mengenai 

persentase ketercapaian pemahaman konsep 

di SMA berstatus swasta dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3.Hasil Pengujian Instrumen Diagnostik Materi Virusdi SMA Swasta ditinjau dari 

Faktor  Kelas

No. 
Nama 

Sekolah 
Status 

 

Jumlah 

Siswa 

Pemahaman Konsep (%) 

Kelas 

X 

Kelas  

XI 

Kelas 

XII 

1. SMA S Swasta 82 55,78 55,52 58,96 

2. SMA T Swasta 50 53,53 56,43 51,19 

3. SMA U Swasta 28 49,09 59,16 59,98 

Rata-rata SMA Swasta (%) 52,80 57,04 56,71 

Berdasarkan Tabel 3., diketahui bahwa 

perolehan pemahaman konsep kelas X 

berkisar antara 49,09% - 55,78%; perolehan 

pemahaman konsep kelas XI antara 55,52% 

- 59,16%; dan perolehan pemahaman 

konsep kelas XII antara 51,19% - 59,98%.  

 Ketercapaian perolehan pemahaman 

konsep siswa di SMA berstatus negeri 

masih lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan pemahaman konsep siswa di SMA 

berstatus swasta, dengan selisih 5,59%. 

Sedangkan berdasarkan tingkat grade, 

diketahui bahwa pemahaman konsep 

tertinggi diperoleh siswa kelas XI sebesar 

61,16%. Sedangkan pemahaman konsep 

terendah justru diperoleh siswa kelas X, 

yang baru mempelajari materi virus dengan 

ketercapaian sebesar 55,70%. Pada siswa 

kelas XII, ketercapaian pemahaman konsep 

sebesar 56,71%. Selisih ketercapaian antara 

siswa kelas XI dan XII hanya 0,33%. 

Sedangkan selisih ketercapaian antara siswa 

kelas X dan XI sebesar 4,24%. Jika dilihat 

rerata pemahaman konsep secara 

keseluruhan berdasarkan grade, rerata 

perolehan konsep masih berada dibawah 

angka 66%.  

 Dalam pelaksanaan pengujian tes 

diagnostik di sekolah, banyak siswa yang 

mengakulupa terhadap materi virus. Tidak 
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hanya siswa kelas XI dan XII, melainkan 

siswa kelas X yang belum lama belajar 

tentang virus, mengatakan sudah tidak 

mengingat materi tersebut. Dugaan 

penyebab rendahnya memori siswa dalam 

mengingat dan memahami suatu konsep 

adalah model pembelajaran guru yang 

cenderung tekstual, yaitu dengan metode 

konvensional (ceramah).  Hal ini senada 

dengan pernyataan Wening (2014), bahwa 

kelemahan pembelajaran tekstual terletak 

pada rendahnya retensi ingatan seseorang 

terhadap waktu. Kecenderungan hilangnya 

materi dalam ingatan seseorang secara 

berturut-turut adalah 46% (1 hari), 65% (1 

minggu), 79% (2 minggu), dan 83% (2 

bulan) 

 Analisis rerata pemahaman konsep 

siswa SMA negeri dan swasta pada subbab 

materi virus dapat dilihat pada Tabel 4.,

Tabel 4.Hasil Pengujian Instrumen Diagnostik Materi Virus ditinjau dari Pemahaman Per-

konsep

No. 

Pemahaman Konsep (%) 

Soal  

1 

Soal  

2 

Soal  

3 

Soal  

4 

Soal  

5 

Soal  

6 

1. 76,06 63,52 25,09 64,09 69,67 65,63 

2. 77,91 54,90 36,29 51,42 65,53 63,77 

3. 76,79 59,32 39,27 63,51 69,16 65,48 

4. 73,73 54,86 31,91 56,48 62,12 60,07 

5. 61,92 52,46 34,00 52,37 56,97 53,88 

6. 68,31 56,51 33,57 52,25 55,67 54,65 

Rata-rata 

(%) 
72,45 56,93 33,35 56,68 63,19 60,58 

 

Hasil pemahaman konsep siswa berkisar 

antara 33,35%-72,45%.Pemahaman konsep 

tertinggi ditemukan pada soal 1, sebesar 

72,45%. Soal 1 merupakan soal berbentuk 

Kolom Bukti Fakta (KBF), mengenai ciri-

ciri virus sebagai peralihan benda mati dan 

makhluk hidup. Pada soal ini, siswa diminta 

memilih alasan-alasan yang disediakan 

untuk berargumen  

 

tentang virus sebagai makhluk peralihan. 

Kurang dari 30% siswa masih mengalami 

kesulitan dalam memutuskan virus  sebagai 

makhluk hidup atau mati.  

Hasil penelitian Simon et al., (2017), 

menunjukkan bahwa sekitar 20% siswa 

SMP, SMA, dan mahasiswa di Australia 

masih mengalami miskonsepsi dengan 

mengkategorikan virus sebagai living 

organism dan lebih banyak mahasiswa 

biologi yang mengkategorikan virus 

sebagai non-living organism. Sementara 

hanya 5% siswa SMA, dan 3% siswa SMP 

dan mahasiswa non biologi 

yangmenyatakan bahwa virus adalah non-

living organism. Sedangkan pemahaman 

konsep terendah yaitu pada soal 3 sebesar 

33,35%. Soal 3 merupakan soal berbentuk 

Structure Communication Grid (SCG), 

mengenai tahapan replikasi (reproduksi) 

virus. Artinya, lebih dari 60% siswa belum 

memahami dengan baik bagaimana proses 

virus melakukan infeksi, transmisi, dan 

mereplikasi diri. 

Pemahaman konsep mengenai ciri-ciri 

virus sebagai peralihan benda mati ke 

makhluk hidup, berkisar antara 61,92% - 

77,91%; Pemahaman konsep mengenai 

dasar klasifikasi virus, berkisar antara 

52,46% - 63,52%; Pemahaman konsep 

mengenai replikasi (reproduksi) virus, 

berkisar antara 25,09% - 39,27%; 

Pemahaman konsep mengenai jenis dan 

inang virus, berkisar antara 51,42% - 

64,09%; Pemahaman konsep mengenai 

karakteristik suatu jenis virus penyebab 

penyakit, berkisar antara 55,67% - 69,67; 

dan pemahaman konsep mengenai vaksin, 

berkisar antara 53,88% - 65,63%. Hasil 

rerata pemahaman konsep pada materi virus 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Hasil Pengujian Instrumen Diagnostik pada Materi Virus ditinjau dari Pemahaman 

Per-konsep 

 

Nomor Soal: 

1. Ciri-ciri virus 

2. Dasar klasifikasi 

virus 

3. Replikasi virus 

4. Jenis dan inang virus 

5. Karakteristik suatu 

jenis virus penyebab 

penyakit 

6. Vaksin 

  

Bentuk soal yang terdapat didalam 

instrumen diagnostik adalah KBF 

dikombinasikanessay dan Structure 

Communication Grid (SCG). 

Tes diagnostik berupa soal KBF dapat 

digunakan untuk menilai pemahaman 

konsep siswa terhadap konsep-konsep 

kunci (key concepts) pada topik 

tertentu.Jika siswa memiliki pemahaman 

konsep yang baik terhadap suatu materi, 

maka siswa mampu memberikan tanda pada 

setiap kolom pernyataan dan memberikan 

argumen yang tepat, berdasarkan tanda 

yang telah di pilih.Soal berbentuk KBF 

mampu memberikan gambaran sejauh mana 

siswa dapat mengaitkan beberapa konsep 

secara langsung dan mengetahui struktur 

pengetahuan dan pemahaman siswa. 

Pemahaman siswa tentang suatu 

konsep, dapat dapat dilihat dari bentuk 

argumentasi yang mampu dipaparkan oleh 

siswa tersebut. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Handayani, Murniati, & 

Sardianto tahun 2015, bahwa “Pemahaman 

konsep dan penalaran seseorang dapat 

dilihat dari bentuk argumentasinya secara 

tertulis maupun lisan”.Dalam instrumen ini, 

pola soal berbentuk KBF terdapat pada  

soal nomor 1, 2, 4, 5,dan 6.  

Dari hasil pengujian instrumen, 

diketahui bahwa pemahaman konsep 

tertinggi adalah pada soal nomor 1.Soal 

nomor 1 berbentuk KBF, tentang ciri-ciri 

virus sebagai peralihan benda mati dan 

makhluk hidup. Sebanyak 72,45% siswa 

mampu menjawab soal. Secara umum siswa 

mampu menandai dengan tepat pada kolom 

soal, apakah pernyataan yang tercantum 

merupakan ciri virus sebagai benda mati 

atau ciri virus sebagai makhluk 

hidup.Banyak siswa yang menyebutkan 

bahwa ciri utama virus dianggap benda 

mati, yaitu karena partikel virus diluar sel 

inang mampu dikristalkan.Sedangkan ciri 

utama virus dianggap makhluk hidup, 

karena mampu bereproduksi dengan 

melakukan replikasi (perbanyakan diri) di 

dalam sel inang. 

Soal nomor 2 berbentuk KBF, tentang 

dasar klasifikasi virus. Pemahaman konsep 

siswa pada subbab klasifikasi virus sebesar 

56,93%. Dapat dikatakan bahwa separuh 

dari jumlah siswa yang diuji tidak mampu 

merumuskan aspek-aspek yang dapat 

dijadikan dasar dalam menggolongkan 

virus.Menurut siswa, terdapat beberapa kata 

asing yang tidak dipahami definisinya. 

Istilah-istilah tersebut, diantaranya: 

kapsomer, simtomatologi, imunologiks, 

morfologi, dan antigenic. 

Soal nomor 4 berbentuk KBF, tentang 

inang virus.  Pemahaman konsep siswa 

pada subbab jenis dan inang virus sebesar 

56,68%. Banyak siswa yang salah 

menjawab karena terkecoh pada ciri-ciri 

penyakit yang timbulkan serta kata kunci 
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yang dimunculkan. Secara umum, banyak  

gejala penyakit pada hewan dan manusia 

yang mirip sehingga siswa tidak dapat 

menentukan secara tepat dan tidak bisa 

membedakan inang virus yang diserang 

oleh suatu jenis virus tertentu. Selain itu, 

siswa merasa asing terhadap nama virus 

yang tertera pada lembar soal sehingga 

tidak mampu memberikan jawaban yang 

tepat. Nama virus yang tidak familiar bagi 

siswa diantaranya: Newcastle disease, 

Poliovirus, Bovine papillomavirus, dan 

Aphtovirus. Saat pembelajaran materi virus, 

siswa tidak benar-benar mengetahui dan 

tertarik untuk mempelajari subkonsep 

peranan virus yang menimbulkan berbagai 

macam penyakit. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Hasibuan & Djulia, tahun 2017 

bahwa “Subkonsep di dalam materi virus 

penuh dengan konsep yang rumit, sehingga 

tidak membuat siswa merasa tertantang 

untuk mempelajari hal tersebut”. 

Soal nomor 5 berbentuk KBF, tentang 

karakteristik virus H5N1. Pemahaman 

konsep siswa pada subbab tersebut sebesar 

63,19%. Sebagian besar siswa telah 

mengetahui bahwa H5N1 adalah suatu jenis 

virus yang menyebabkan flu 

burung.Informasi umum yang dipahami 

siswa terkait virus H5N1 diperoleh melalui 

tayangan berita di TV ataupun dari sumber 

internet. Secara umum siswa mampu 

memaparkan penyebab virus flu burung, 

gejala inang yang  terinfeksi, cara 

pencegahan dan penanganan.  

Soal nomor 6 berbentuk KBF, tentang 

karakteristik  vaksin. Pemahaman konsep 

siswa pada subbab peranan virus yang 

menguntungkan (penggunaan vaksin), 

sebesar 60,58%. Pengetahuan umum siswa, 

vaksin adalah suatu zat kimiawi yang 

diberikan kepada manusia atau hewan 

untuk mencegah suatu penyakit tertentu. 

Sebagian besar siswa mampu menyebutkan 

nama vaksin, serta penyakit yang dapat 

dicegah. 

Tes diagnostik berupa Structure 

Communication Grid (SCG) dapat 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat pemahaman siswa mengenai suatu 

konsep, dimana konsep tersebut berupa 

suatu tahapan atau siklus.Misalnya dalam 

penelitian ini, tahapan replikasi / reproduksi 

virus dalam menginfeksi inangnya.Pola soal 

berbentuk SCG pada instrumen ini terdapat 

pada soal nomor 3. 

Pemahaman konsep terendah terdapat 

pada soal nomor 3, yaitu soal berbentuk 

SCG tentang tahapan replikasi pada virus. 

Hanya sebanyak 33,35% siswa,yang 

mampu menjawab soal. Di dalam soal 

SCG, siswa diminta memilih kotak yang 

mengandung pernyataan yang benar lalu 

mengurutkan pernyataan-pernyataan yang 

telah dipilih.Jika siswa benar-benar 

memahami konsep tentang suatu siklus, 

maka dalam soal tersebut siswa dapat 

menentukan kotak pernyataan yang benar 

dan salah.Selanjutnya siswa dapat 

mengurutkan kotak – kotak pernyataanyang 

benar secara tepat. 

Kelebihan dari penggunaan soal 

berbentuk SCG yaitu “Fleksibilitas dari soal  

Structure Communication Grid sebagai alat 

penilaian dan diagnostik, sangat besar. 

Disaat yang sama,mampu menguji banyak 

tujuan pada beberapa tingkat 

kerumitan”(Johnstone et al., 2000). Selain 

itu, soal SCG cenderung dikhususkan untuk 

suatu topikdimana semua pertanyaannya 

merupakan pemeriksaan silang internal 

yang saling terkait.Soal SCG dapat diujikan 

untuk mengungkapkan konsistensisiswa 

terhadap pengetahuan dan pemahamannya. 

Saat instrumen soal diujikan di 

beberapa sekolah, terlihat banyak siswa 

yang bingung dan merasa kesulitan dalam 

mengerjakan soal tipe SCG.Umumnya 

siswa mengganggap semua pernyataan yang 

ada di dalam kotak merupakan pernyataan 

yang benar, dan tidak memahami bahwa 

terdapat pernyataan pengecoh (salah) pada 

soal tipe ini. Siswa juga kurang mampu 

memahami perintah dari soal dan banyak 

bertanya tentang cara pengisian jawaban 

pada soal tipe SCG. Jawaban yang 

dituliskan siswa cenderung bervariasi. 

Beberapa siswa hanya memilih dan 

menuliskan 1 kotak pernyataan  saja. Ada 

siswa yang memilih beberapa kotak 
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pernyataan tetapi tidak mampu 

mengurutkan secara tepat.Selain itu, 

terdapat beberapa siswa yang menuliskan 

semua kotak pernyataan pada lembar jawab. 

Namun tidak sedikit siswa yang tidak 

mampu menjawab sama sekali.  

Ketercapaian pemahaman konsep 

sebagai indikasi keberhasilan tujuan 

pembelajaran, dipengaruhi oleh model dan 

metode pembelajaran guru saat mengajar, 

ketersediaan sarana penunjang 

pembelajaran, minat, perhatian, motivasi, 

serta kesiapan siswa saat kegiatan 

pembelajaran.Kesiapan merupakan 

prasyarat sebelum dilaksanakannya 

pembelajaran berikutnya. Sedangkan 

motivasi adalah penunjang keberhasilan 

dalam proses pembelajaran. Semakin tinggi 

motivasi yang dimiliki seseorang, maka 

akan semakin tinggi pula ketercapaian hasil 

belajarnya (Hermayani Z. A., Dwiastuti Sri, 

2004). Jika siswa tidak memiliki minat, 

perhatian, motivasi, dan kesiapan, maka 

siswa tidak akan mampu mencapai 

kompetensi dan berdampak pada rendahnya 

ketercapaian pemahaman konsep. 

Faktor lain yang diduga menjadi 

penyebab rendahnya pemahaman konsep 

siswa pada materi virus,  diantaranya: 1) 

Siswa tidak terbiasa dihadapkan pada 

bentuk soal tersebut. Berdasarkan hasil 

wawancara pada guru dan siswa, biasanya 

guru memberikan evaluasi dalam bentuk 

soal pilihan ganda, isian singkat, atau 

uraian; 2) Siswa menggunakan sumber  

acuan berupa buku ajar, yang didalamnya 

terdapat konsep-konsep yang salah; 3) 

Siswa meyakini suatu konsep, berdasarkan 

fenomena yang dia temui dalam kehidupan 

nyata dan tidak mampu mengkonstruksikan 

ke dalam konsep yang dia terima dalam 

kegiatan pembelajaran disekolah; 4) Siswa 

menganggap guru sebagai pemberi 

informasi utama dan satu-satunya, sehingga 

tidak mampu mengembangkan konsep yang 

dimilikinya secara lebih luas; 5) Metode 

pembelajaran guru, yang cenderung 

konvensional tidak mampu mengubah 

konsep awal yang sebelumnya telah lama 

terbawa oleh siswa. 

Pada pembelajaran konvensional, 

waktu pembelajaran didominasi 

olehpenjelasan dan terkadang 

diselingikegiatan tanya jawab oleh guru. 

Sedangkan pertanyaan yang dimunculkan 

guru biasanya merupakan pertanyaan pada 

level berpikir tingkat rendah karena 

mengutamakan penggalian memori siswa. 

Dalam kegiatan pembelajaran, tak jarang 

guru sering mengambil batasan mengenai 

konten yang lebih mereka kenal dan 

menghindari konten yang kurang mereka 

kenal (Beals, Road, Krall, & Wymer, 

2012). Kurangnya pengetahuan guru 

tentang materi pembelajaran akan 

berdampak langsung terhadap pemahaman 

konsep siswa. 

 

SIMPULAN 

 Hasil penelitian menunjukkan rata-rata 

pemahaman konsep siswa SMA (negeri dan 

swasta) pada materi virus sebesar 58,31%. 

Capaian pemahaman konsep siswa SMA 

negeri sebesar 61,11%; sedangkan capaian 

pemahaman konsep siswa SMA swasta 

sebesar 55,52%. Berdasarkan grade, 

capaian pemahaman konsep siswa kelas X 

sebesar 55,70%; siswa kelas XI sebesar 

61,12%; dan siswa kelas XII sebesar 

58,13%. Berdasarkan indikator 

pembelajaran, persentase pemahaman 

tertinggi sebesar 72,45% yaitu pada soal 

nomor 1 (KBF), tentang ciri-ciri virus 

sebagai peralihan benda mati dan makhluk 

hidup.Pemahaman konsep terendah sebesar 

33,35%, yaitu pada soal nomor 3 (SCG), 

tentang tahapan replikasi/ reproduksi virus.  

 Impikasi penelitian dapat digunakan 

sebagai rekomendasi untuk memperbaiki 

proses pembelajaran biologi, khususnya 

materi virus di SMA melalui assessment 

(penilaian) sebagai upaya perbaikan 

pembelajaran berikutnya. 
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Abstrak 

Krisis identitas dan legitimasi dalam Pendidikan Jasmani yang pernah dilontarkan di awal 

abad ke-21 dinilai memiliki kaitan dengan teknologi. Dalam hal tertentu Pendidikan Jasmani 

dan teknologi dapat dilihat dalam hubungan yang saling bertentangan. Pada 

perkembangannya, penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dinilai 

telah menjadi standar bagi semua mata pelajaran, tidak terkecuali Pendidikan Jasmani. 

Tulisan ini berusaha melihat literatur-literatur dengan topik integrasi teknologi dalam 

Pendidikan Jasmani. Pembahasan meliputi dua hal utama, yaitu teknologi dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Jasmani dan teknologi dalam pengembangan guru Pendidikan 

Jasmani. Asumsinya, ketika teknologi dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan 

penyiapan guru, maka akan muncul peluang untuk mengadvokasi hasil pembelajaran sehingga 

berpotensi menjawab krisis identitas dan legitimasi dalam Pendidikan Jasmani. 

Kata kunci: Integrasi teknologi, Pendidikan Jasmani, Identitas dan legitimasi 

 

Abstract 

The crisis of identity and legitimacy in Physical Education that was proclaimed at the 

beginning of the 21st century was viewed to be related with technology. Physical education 

and technology can be perceived as having a conflicting relationship in particular aspects. In 

its development, the use of technology to improve the quality of education has become a 

standard for all subjects, including Physical Education. This paper attempts to look at 

literature on topics regarding technological integration in Physical Education. The discussion 

involves two main things, namely technology in Physical Education's learning process and 

technology in the development of Physical Education teachers. The assumption is that when 

technology can be integrated in the learning process and teacher preparation, there will be 

opportunities to advocate learning outcomes. And in doing so, it has potensial to answer the 

crisis of Physical Education's identity and legitimacy. 

Keywords: Technological Integration, Physical Education, Identity and legitimacy

  

PENDAHULUAN 

Tantangan yang dihadapi oleh 

Pendidikan Jasmani sebagai dampak dari 

perkembangan teknologi sangat nyata. 

Tidak jarang teknologi dianggap membawa 

dampak negatif bagi peserta didik dalam 

persoalan kurangnya gerak.Penggunaan 

gawai sebagai media teknologi digital yang 

berkorelasi dengan kurangnya gerak tubuh 

anak ditemui pada anakusia dini yang 

belajar di PAUD (Paramitha & Anggara, 

2018). Pada satuan pendidikan yang lebih 

tinggi juga tampaknya menunjukkan 

fenomena yang serupa. Kondisi seacam ini 

kemudian mendesak Pendidikan Jasmani 

untuk memberikan respon, mengingat gerak 

badan merupakan salah satu pokok 

pembelajaran dalam Pendidikan Jasmani. 

Sayangnya, dalam seminar atau konferensi 

yang mengangkat tema teknologi sebagai 

karakteristik abad ke-21 di Tanah Air, 

sedikit ditemui sumbangan pemikiran dari 

Pendidikan Jasmani.   

Di sisi lain, peningkatan keterampilan 

abad ke-21 dalam dunia pendidikan dengan 

isu-isu seperti inovasi, riset, dan 

mailto:hysaardiyanto@gmail.com


 

106 
 

pemanfaatan teknologi semakin menguat. 

Para guru hari ini dihadapkan dengan 

tantangan yang cukup besar untuk 

memenuhi kebutuhan siswa generasi baru 

yang tidak pernah mengenal kehidupan 

tanpa komputer, konsol video-game, 

telepon seluler, atau akses internet.Ini 

merupakan tantangan yang secara dramatis 

mengubah ruang lingkup 

pendidikan(Krause, Franks, & Lynch, 

2017).Penggunaan teknologi untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan pun 

dinilai telah menjadi standar bagi semua 

mata pelajaran, tidak terkecuali Pendidikan 

Jasmani.Namun demikian, karena sifat 

dasar ruang kelasnyayang unik, ada 

beberapa hal yang mungkin membuat 

implementasi teknologi pada Pendidikan 

Jasmani menjadi tidak mudah.Teknologi 

dan Pendidikan Jasmani sering diposisikan 

pada ujung yang spektrum pendidikan 

berlawanan, yang satu dianggap kurang 

membutuhkan gerak sedangkan yang lain 

harus melalui gerak(Pyle & Esslinger, 

2014). Hal ini sepertinya membuat relasi 

antara Pendidikan Jasmani dengan 

teknologi terlihat tidak kompatibel. 

Pada masa sebelumnya, teknologi dan 

Pendidikan Jasmani dianggap berpotensi 

mengalami benturan dalam persaingan 

legitimasi. Krisis identitas dan legitimasi 

dalam Pendidikan Jasmani yang pernah 

dilontarkan di awal abad ke-21, salah 

satunya, didorong oleh adanya desakan 

untuk penyelenggaraan mata pelajaran baru 

semacam teknologi informasi (Setiawan, 

2004). Perkembangan teknologi yang 

direspon dengan menambah alokasi waktu 

mata pelajaran untuk keterampilan 

teknologi (informasi dan komunikasi) 

berpotensi mengorbankan alokasi waktu 

mata pelajaran lain. Pendidikan Jasmani 

pun berada di posisi kritis untuk digusur. 

Setelah lebih dari satu dasawarsa, apakah 

Pendidikan Jasmani dapat menjawab 

gugatan tersebut dengan memanfaatkan 

potensi yang terdapat pada teknologi? 

 

 

PEMBAHASAN 

Teknologi sebagai kata kunci dalam 

upaya membangun identitas dan legitimasi 

dalam Pendidikan Jasmani dapat dilihat dari 

tiga hal. Pertama, terkait dengan persaingan 

dalam satuan mata pelajaran seperti sudah 

disinggung sebelumnya. Kedua, dalam hal 

tindakan belajar di mana penggunaan 

teknologi (khususnya informasi dan 

komunikasi) dinilai dapat merebut fungsi 

seorang guru pendidikan sebagai fasilitator 

siswa dalam belajar. Krisis dalam 

Pendidikan Jasmani tidak lepas dari 

pandangan bahwa banyak guru pendidikan 

jasmani yang tidak terlalu berkomitmen dan 

terdorong untuk “mengajar” sebagai suatu 

yang esensial dari usaha pendidikan 

jasmani. Ketiga, teknologi (bersama dengan 

kultur dan demografi)dianggap sebagai sub-

konteks di mana Pendidikan Jasmani 

diselenggarakan. Dari ketiga sub-konteks 

itulah legitimasi pentingnya Pendidikan 

Jasmani mulai digarap (Setiawan, 2004). 

Respon Pendidikan Jasmani terhadap 

perubahan di abad ke-21 salah satunya 

diwujudkan dalam pertemuan tingkat dunia 

“Global Forum for Physical Education 

Pedagogy” GoFPEP 2010 yang diadakan di 

Grundy Center, Iowa, Amerika 

Serikat.Pada forum tersebut teknologi 

menjadi salah satu penekanan selain isu 

“standar” seperti keterikatan dengan 

komunitas, kerjasama antar stakeholder, 

dan upaya menggali bentuk-bentuk 

pedagogi Pendidikan Jasmani serta metode-

metode dalam mempersiapkan guru 

Pendidikan Jasmani (Edginton, Chin, 

Geadelmann, & Ahrab-Fard, 2011). 

Pembahasan dalam tulisan ini berangkat 

dari pernyataan konsensus forum 

tersebutdengan mengangkat isu (1) 

teknologi dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Jasmani serta (2) teknologi dan 

penyiapan guru Pendidikan Jasmani, 

sehingga dapat dijadikan argumen dalam 

(3) advokasi hasil Pendidikan Jasmani. 
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Teknologi dalam pembelajaran 

Pendidikan Jasmani 

Pada dasarnyateknologi dinilai dapat 

diterapkan untuk membantu guru 

Pendidikan Jasmani dalamproses 

pembelajaran yang meliputi: persiapan 

rencana pengajaran, manajemen kelas, 

komunikasi dengan orang tua dan 

siswa,pembuatan instruksi dan umpan 

balik, serta penilaian (Adkins, Bice, 

Worrell, & Unruh, 2017). Secara umum 

sudah dikenal teknologi yang digunakan 

dalam membantu guru Pendidikan Jasmani 

mulai dari stopwatch hinggaalat yang 

canggih sepertiheartrate monitors. Selain 

itu, sebagaimana mata pelajaran lain, dalam 

persiapan mengajar guru Pendidikan 

Jasmani dapat memanfaatkan internet, 

kemudian dalam pengarsipan data dan nilai 

menggunakan piranti lunak dalam 

komputer, serta menggunakan media 

pembelajaran video dalam penyajian materi 

pembelajaran. Pengunaan teknologi dengan 

cara seperti ini dalam Pendidikan Jasmani 

relatif tidak berbeda dengan mata pelajaran 

lainnya. 

Penelitian Krause, Franks, & 

Lynch(2017) menunjukkan bahwa topik 

teknologi yang paling sering dibahas dalam 

Pendidikan jasmani di Amerika Serikat 

adalah pengukuran aktivitas(activity 

monitors), gawai (mobile devices) dan 

media sosial. Pengukuran aktivitas bisa 

dikatakan sebagai salah satu topik khas 

yang dimiliki oleh Pendidikan Jasmani. 

Sementara itu tema-tema utama yang 

muncul pada pembahasan teknologi dalam 

Pendidikan Jasmanimeliputi berjaringan 

dan berbagi sumber daya(networking and 

sharing resources), mengimplementasikan 

teknologi untuk mengajar, pemilihan 

teknologi, serta solusi atas pengumpulan 

dan manajemendata. Menariknya, 

penelitian ini menunjukkan bahwa para 

pendidik profesional sadar dan tertarik 

untuk mengimplementasikan berbagai 

teknologi ke dalam proses pembelajaran, 

namun mereka masih tidak yakin dalam 

bagaimana memilih, mengelola, dan 

mengimplementasikannya.Situasi yang 

hampir sama muncul pada studi Brenner 

dan Brill (2016) yang menunjukkan bahwa 

para calon guru merasa cukup mahir dengan 

teknologi dasar, tetapi tidak memiliki 

pengalaman yang cukup dengan teknologi 

yang lebih maju, meskipun mereka 

menunjukkan pandangan yang positif 

terhadap integrasi teknologi dalam 

pengajaran. 

Persoalan inilah yang kemudian 

diangkat oleh Mishra dan 

Koehler(2006)ketika muncul 

kecenderungan dalam pendidikan untuk 

melihat hanya pada teknologi namun 

kurang menyentuh aspek bagaimana 

teknologi tersebut digunakan. Mereka 

berargumen perlunya sebuah kerangka 

secara teori dan konsep untuk memahami 

bagaimana menggunakan (infusing) 

teknologi dalam pendidikan. Kerangka 

yang saat ini berkembang dan diminati oleh 

para peneliti dan pendidikadalah 

technological pedagogical content 

knowledge (TPACK).Kerangka TPACK 

dikembangkan dari pedagogical content 

knowledge(PCK) yang dicetuskan olehLee 

Shulman. Ketika PCK pertama kali 

dikembangkan, isu-isu teknologi bukannya 

tidak dianggap penting, namun 

kehadirannya tidak seperti saat ini. Ruang 

kelas tradisional pada dasarnya 

menggunakan berbagai teknologi mulai dari 

buku teks, mesin ketik, tabel periodik di 

dinding laboratoriumsampai proyektor. 

Hanya saja sebagian besar teknologi terebut 

sudah menjadi hal yang biasadan bahkan 

tidak dianggap sebagai teknologi. Berbeda 

dengan saat ini,di mana semakin umum  

ditemui penggunaan teknologi yang 

mengacu pada komputer digital dan 

perangkat lunak komputerdengan 

mekanisme yang kadang sama sekali baru 

dan belum pernah ditemui sebelumnya. 

Pertanyaan utama yang mendorong 

lahirnya kerangka TPACK adalah 

bagaimana guru dapat mengintegrasikan 

teknologi ke dalam pembelajaran mereka. 

Upaya integrasi ini harus secara kreatif 



 

108 
 

dirancang atau terstruktur untuk dapat 

digunakan sesuai dengan karakteristik (baik 

materi maupun metode pengajaran) mata 

pelajaran tertentudalam konteks situasi 

kelas yang spesifik. Dalam inti 

pembelajaran menggunakan teknologi yang 

baik terdapat tiga komponen pokok: 

konten,pedagogi, dan teknologi, ditambah 

hubungan di antara ketiga komponen. 

Interaksi antara ketiga 

komponen,menunjukkan perbedaanyang 

beragam dalam berbagai konteks yang 

menggambarkan kualitasintegrasi teknologi 

pendidikan. Ketiga basis pengetahuan ini 

(konten, pedagogi, dan teknologi) 

membentuk inti dari 

kerangkaTPACK(Koehler & Mishra, 

2009).Kerangka yang dikembangkan ini 

memberipemahaman bahwa mengajar 

merupakan aktivitas kompleks yang perlu 

memanfaatkan banyak jenis pengetahuan. 

Artinya teknologi tidak serta merta 

diinfuskan ke dalam proses pembelajaran, 

melainkan membutuhkan suatu kerangka 

secara teori dan konsep seperti TPACK. 

Kerangka TPACK dapat dilihat pada 

gambar 1: 

 

Gambar 1. Kerangka TPACK dan komponen-komponen pengetahuannya. Sumber: Koehler & 

Mishra(2009) 

 

 
 

Dalam TPACK terdapat tujuh 

komponen pengetahuan. Tiga komponen 

merupakan basis pengetahuan inti yaitu 

content knowledge (CK), pedagogical 

knowledge (PK), dan technological 

knowledge (TK).Hubungan (relationship) 

di antara dua komponen (between) dan 

interaksi ketiga komponen (among) 

membentuk empat komponen pengetahan 

lainnya. Ketiga komponen pengetahun yang 

dihasilkan oleh hubungan antara dua 

komponen adalah technological 

pegadogical knowledge (TPK) yang 

merupakan hubungan antara pengetahuan 

pedagogi dan pengetahuan 

teknologi,technological content 

knowledge(TCK) berupa irisan antara 

pengetahuan materi pembelajaran dengan 

pengetahuan teknologi, pedagogical 

content knowledge (PCK) yang merupakan 
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pengetahuan materi pembelajaran dan cara 

mengajarkannya. Komponen di tengah yang 

beririsan dengan ketiga komponen inti 

pengetahuan (konten, pedagogi dan 

teknologi) adalah technological 

pedagogical content knowledgeatau yang 

disebut dengan TPACK.  

TPACK merupakan kerangka 

menginegrasikan teknologi ke dalam 

pembelajaran yang dapat dipakai pada 

seluruh mata pelajaran secara umum. Lalu 

bagaimana Pendidikan Jasmani dapat 

memanfaatkannya? Padahal sebagaimana 

disampaikan dalam pendahuluan, 

Pendidikan Jasmani memiliki hubungan 

yang unik dengan teknologi jika 

dibandingkan dengan mata pelajaran lain. 

Beberapa penelitian telah menyinggung 

kerangka TPACK dan Pendidikan Jasmani 

(Krause et al., 2017;Scrabis-Fletcher, Juniu, 

& Zullo, 2016; Juniu, 2011).Secara esensial 

kerangka TPACK menekankan pada 

pendidik untuk mengtahui bagaimana 

menggunakan teknologi, dan bagimana 

mengajarkan pelajaran menggunakan 

teknologi dalam proses pembelajaran. Roth 

(2014) mencoba menggunakan kerangka 

TPACK dalam rangka menunjukkan bahwa 

Pendidikan Jasmani merupakan salah satu 

educational setting terbaik untuk 

mengintegrasikan teknologi. 

Tabel 1. Kerangka TPACK dalam Pendidikan Jasmani. Diadaptasi dari: 

Scrabis-Fletcher, Juniu, & Zullo (2016) dan Roth (2014). 

Tipe pengetahuan Definisi operasional Contoh/ isu yang 

berkaitan 

Content Knowledge 

(CK) 

Pengetahuan tentang 

materi/kontenPendidikan Jasmani yang 

harus diajarkan 

Belajar gerak, 

komponen kebugaran 

Pedagogical 

Knowledge (PK) 

Pengetahuan tentang proses 

danpraktik atau metode pengajaran 

Pendidikan Jasmani 

Gaya belajar, 

manajemen kelas, desain 

instruksi 

Technology 

Knowledge (TK) 

Pengetahuan tentang teknologi baik 

standar maupun canggih 

Google forms, email, 

aplikasi ponsel, dll. 

Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) 

Pengetahuan tentang bagaimana 

mengajarkan Pendidikan Jasmani  

Praktikum, instruksi , 

penugasan. 

Technological 

Content Knowledge 

(TCK) 

Pengetahuan tentang teknologi 

dalam Pendidikan Jasmani 

Jump It App, running 

app berbasis GPS, dll.  

Technological 

Pedagogical Knowledge 

(TPK) 

Pengetahuan tentang cara mengajar 

menggunakan teknologi 

Pemilihan teknologi 

yang sesuai, cara kerja alat 

Technological 

Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK) 

Memahami dan menggabungkan 

ketiga komponen: teknologi, pengajaran, 

dan Pendidikan Jasmani  

Keberhasilan 

integrasi teknologi dalam 

Pendidikan Jasmani 

 

Seperti disinggung dalam artikel 

Eberline dan Richards (2013), perangkat 

seperti iPad menyediakan fasilitas untuk 

menerapkan teknologi dalam Pendidikan 

Jasmani. Manajemen kelas, rencana 

pelajaran, data siswa, dan jenis informasi 

lainnya dapat dikelola menggunakan iPad. 

Penggunaanlainnya adalah untuk merekam 

dan memutar ulang klip video. Guru dapat 

merekam video penampilan siswa dan 

kemudian memutar ulang video untuk 

menunjukkan kepada siswa elemen 

keterampilan yang mereka lakukan dengan 

benar dan elemen-elemen yang 

membutuhkan perbaikan. Video juga dapat 

digunakan untuk menyoroti siswa yang 

berhasil pada tugas tertentu, yang dapat 

secara positif memperkuat perilaku siswa. 

Studi tentang penggunaan teknologi dalam 

Pendidikan Jasmani pada umumnya diambil 

dari penelitian di Amerika Serikat. 

Akibatnya pada tingkat aplikasi secara 
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teknis kadang ditemui ketidaksesuaian 

dengan konteks di tempat lain. Sebagai 

contoh, gawai yang sering dijadikan 

rujukan penggunaan teknologi dalam 

Pendidikan Jasmani di Amerika Serikat 

adalah iPad. Sementara di Indonesia, 

misalnya, lebih dikenal parangkat teknologi 

yang berbasis Android. Hal ini seharusnya 

tidak mengecoh para pendidik dalam 

mengaplikasikan teknologi pada proses 

pembelajaran. Contoh-contoh teknis 

penggunaan teknologi sebaiknya 

ditempatkan sebagai inspirasi alih-alih 

ditiru secara mutlak sehingga implementasi 

teknologi dalam Pendidikan Jasmani selalu 

berlandaskan integrasi teknologi secara 

konseptual. 

 

Teknologi dan penyiapan guru 

Pendidikan Jasmani 

Kembali pada konsensus GoFPEP 

2010, selain dalam proses pembelajaran, 

penggunaan teknologi dalam Pendidikan 

Jasmani juga dikaitkan dengan penyiapan 

guru.Tugas menyiapkan guru terutama ada 

pada institusi perguruan tinggi yang 

memiliki latar belakang dan perhatian pada 

pedagogi. Sasaran respon Pendidikan 

Jasmani terhadap teknologi adalah 

mempromosikan penggunaan teknologi 

yang efektif untuk meningkatkan 

kesempatan belajarbagi para calon 

guru(Edginton et al., 2011), mempersiapkan 

lingkungan pembelajaran calon guru yang 

dapat memfasilitasi penggunaan teknologi 

(Juniu, 2011) dan persuasi sosial guna 

mencapai kepercayaan diri calon guru 

dalam memanfaatkan teknologi dalam 

pembelajaran (Krause, 2017). 

Sebelum menuju pembahasan aplikasi 

teknologi yang efektif, menurut Griban et 

al.(2018) ada satu isu yang harus 

diperhatikan terlebih dahulu yaitu persoalan 

persepsi. Perkembangan teknologi 

kebugaran (fitness technologies)diramalkan 

akan membawa perubahan radikal dalam 

persepsi yang berlaku bagi guru Pendidikan 

Jasmani. Menurut mereka, di samping 

persyaratan guru Pendidikan Jasmani yang 

telah mapan secara tradisional, muncul 

kebutuhan yang mendesak untuk 

pembentukan kualitas profesional yang 

memenuhi tujuan pendidikan tinggi 

sekaligus menjawab tantangan 

inovasiteknologi modern.  

Penanaman persepsi ini perlu dimulai 

sejak para calon pendidik mengenyam 

pendidikan atau sebagai calon guru 

(preservice teacher). Penanaman persepsi 

ini dilakukan pada lingkungan pendidikan 

tinggi dengan para pengajar sebagai pihak 

yang berperan penting. Temuan Scrabis-

Fletcher et al.(2016) menunjukkan bahwa 

kerangka TPACK membantu untuk 

menggambarkan apa pengetahuan konten, 

pengetahuan pedagogis, dan pengetahuan 

teknologi spesifik yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan mahasiswa calon 

guru. Oleh karena itu pengajar di perguruan 

tinggi dituntut untuk sadar akan kerangka 

TPACK sehingga mereka dapat 

menunjukkan peluang-peluang integrasi 

teknologi dalamPendidikan Jasmani melalui 

berbagai macam cara. 

Berkaitan dengan teknologi dan 

penyiapan calon guru Pendidikan Jasmani,  

peran para pengajar di perguruan tinggi 

dapat dilihat dalam dua hal. Pertama, 

mereka memberi pemahaman kerangka 

integrasi teknologi dan pengajaran bagi 

calon guru seperti sudah dibahas 

sebelumnya. Kedua, mereka memanfaatkan 

teknologi itu sendiri untuk berkontribusi 

dalam pengembangan pengetahuan untuk 

memantapkan batang tubuh keilmuan (a 

tenable body of knowledge) Pendidikan 

Jasmani(Zeigler, 2014). Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi serta 

pertumbuhan internet yang pesat 

merupakan peluang dalam mengakses 

pengetahuan. Teknologi komputer juga 

berpotensi dalam penyebaran pengetahuan 

untuk membantu calon guru sebagai 

seorang profesional. Pendidik harus 

memiliki pengetahuan, kompetensi, dan 

keterampilan yang diperlukan untuk 

memberikan layanan perkembangan 

aktivitas jasmani yang berkualitas kepada 
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publik melalui sekolah.Pada peran yang 

kedua, teknologi dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang aplikatif di luar konteks 

pengajaran secara khusus namun tetap 

memiliki kontribusi bagi penyiapan calon 

guru.  

Setelah pembahasan pada area teori 

dan konsep, lalu bagaimana teknologi yang 

efektif untuk meningkatkan kesempatan 

belajar bagi para calon guru? Jawaban 

singkat muncul dari pernyataan Juniu 

(2011), “choose your technology to aid 

your teaching, rather than designing your 

lesson to fit the available technology.” 

Teknologi yang efektif, menurutnya, 

berawal dari cara pandang dalam memilih 

teknologi yang membantu pengajaran, 

bukan merancang pelajaran agar sesuai 

dengan teknologi yang tersedia. Ketika 

hendak melangkah pada tataran aplikatif, 

cara pandang melalui kerangka teori 

menentukan efektivitas teknologi yang 

digunakan.Dengan demikian dalam 

mempersiapkan calon guru, teknologi 

sebagai alat saja tidak menjamin kualitas 

pendidikan.Cara pandang dan penguasaan 

atas kerangka teori dan konsep adalah yang 

pertama berperan(Mishra & Koehler, 2006). 

Dalam mempersiapkan calon 

guru,selain teknologi itu sendiri, ada 

setidaknya dua hal lain yang penting untuk 

dilakukan.Pertama adalah merancang 

pengalaman pendidikan yang dapat 

mendorong mahasiswa calon guru 

mengonstruksi pengetahuan. Kedua, 

membuat calon guru memahami dasar-dasar 

mengajar materi pelajaran saat 

mengintegrasikan teknologi.Hal ini 

kemudian menimbulkan pertanyaan: 

bagaimana calon guru mengembangkan 

hubunganteknologi, pedagogi dan konten 

untuk mengajar dalam disiplin 

mereka.Pertanyaan ini kembali berkaitan 

dengan pemahaman kerangka TPACK. 

Kuncinya terletak pada penyiapan guru 

Pendidikan Jasmani dengan lingkungan 

yang mendorong penggunaan teknologi 

inovatif melalui pengalaman langsung. 

Pengalaman belajar untuk calon guru 

tersebut harus menyentuh berbagai jenis 

teknologi, aspek pertimbangan pedagogis 

atas perangkat digital, serta pengajaran dan 

pembelajaran menggunakan teknologi. 

Selama mendapatkan pembelajaran melalui 

pengalaman ini, para calon guru 

mengeksplorasi berbagai aktivitas yang 

dapat digunakan dalam Pendidikan 

Jasmani, merancang pelajaran berbasis 

teknologi yang menyasar tujuan dan sasaran 

spesifik dalam kurikulum Pendidikan 

Jasmani, dan menerapkannya dalam praktik 

mengajar(Juniu, 2011). 

Teknologi yang dapat meningkatkan 

pembelajaran siswa harus dimulai dengan 

guru yang merasa nyaman dan percaya diri 

dalam menggunakan teknologi.Hasil 

penelitian Krause, (2017)menginformasikan 

mengenai penilaian kemampuan seseorang 

guru untuk berhasil (self-efficacy)dalam 

mengintegrasikan teknologi pada tingkatan 

tertentu dipengaruhi oleh pengalaman 

(mastery experience), pengalaman secara 

tidak langsung (vicarious experience), dan 

persuasi sosial (social persuasion). Di 

perguruan tinggi, persuasi sosial ini dapat 

dilakukan dengan memasukkan rencana 

pengajaran yang memberi peluang bagi 

calon guru untuk merasakan pengalaman 

penguasaan teknologi dalam konteks 

pengajaran Pendidikan Jasmani. Persuasi 

sosial yang konstruktif dan secara teratur 

diberikan kepada calon guru mungkin juga 

membantu dalam membangun kepercayaan 

diri mereka(Krause, 2017). Ketika para 

calon guru sudah menjalani profesi sebagai 

guru, pengembangan profesional menjadi 

faktor utama dalam implementasi teknologi. 

Harapanya, setelah menginvestasikan waktu 

dan usaha untuk mempelajari teknologi, 

guru Pendidikan Jasmani dapat secara 

mahir menggunakan teknologi untuk 

persiapan rencana pelajaran, manajemen 

kelas, komunikasi dengan orang tua dan 

siswa, instruksi dan umpan balik, serta 

penilaian (Adkins et al., 2017). 

Integrasi teknologi dalam Pendidikan 

Jasmani tentu tidak terlepas dari hambatan. 

Brenner dan Brill (2016) menemukan 
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hambatan paling kuat dalam integrasi 

teknologi yang diakui oleh guru-guru pada 

awal karir adalah terlalu banyak konten 

untuk dibahas, kurangnya waktu untuk 

membuat dan menerapkan pelajaran 

berbasis teknologi dan kurangnya perangkat 

lunak yang tersedia di sekolah.Hambatan 

yang berasal dari luar seperti lingkungan 

sekolah lebih besar daripada hambatan dari 

dalam berupa pengetahuan guru atau akses 

ke pengetahuan.Ini menunjukkan guru tidak 

bisa bekerja sendiri, dan perlunya dukungan 

lingkungan dalam upaya integrasi teknologi 

dalam Pendidikan Jasmani. 

 

Advokasi hasil Pendidikan Jasmani 

Setelah menyasar integrasi dalam 

proses pembelajaran dan perannya dalam 

penyiapan guru, apakah teknologi dapat 

membantu mengadvokasi hasil (outcome) 

pembelajaran Pendidikan Jasmani? 

Sebagaimana pandangan Setiawan (2004), 

krisis identitas dan legitimasi dalam 

Pendidikan Jasmaniberkaitan dengan 

skeptisisme terhadap outcome 

pembelajaran.Para pakar Pendidikan 

Jasmani di perguruan tinggi terlalu sibuk 

dengan klaim bahwa Pendidikan Jasmani 

mampu menjadi alat yang ampuh dalam 

membentuk karakter bangsa, moral, disiplin 

dan nilai positif lainnya, tetapi lupa untuk 

meneliti keampuhannya tersebut. 

Penelitian-penelitian mengenai manfaat 

Pendidikan Jasmani yang sudah dilakukan 

mungkin mulai menjawab skeptisisme itu, 

namun belum dikomunikasikan dengan 

baik. Temuan atas manfaat Pendidikan 

Jasmani secara umum tampak 

menggembirakan, namuntantangan 

berikutnya adalah bagaimana guru 

Pendidikan Jasmani mampu 

mengomunikasikan hasil program ini 

dengan cara yang berarti. Dalam hal ini 

teknologi dinilai dapat membantu 

mengadvokasi keuntungan-keuntungan 

yang bisa didapatkan dari pembelajaran 

Pendidikan Jasmani (Krause et al., 2017). 

Mengomunikasikan hasil-hasil atau manfaat 

Pendidikan Jasmani, sekali lagi, bukan 

melalui klaim-klaim yang ditulis dalam 

jurnal atau buku melainkan dapat dimulai 

dengan penilaian yang objektif dan terukur.  

Guru Pendidikan Jasmani secara 

tradisional mengandalkan 

pengamatan(observasi) sebagai metode 

utama penilaian untuk menentukan hasil 

belajar siswa. Kini, kemajuan teknologi 

yang berkaitan dengan aktivitas fisik dapat 

memberikan hasil pengukuran yang lebih 

valid dan andal.Guru dapat secara efisien 

meringkas catatan proses pembelajaran 

siswa melalui tabel dan grafik. Hasil ini 

membantu guru dalam mendokumentasikan 

hasil belajar siswa dengan lebih 

baik.Berbekal data yang dikumpulkan 

melalui teknologi, guru Pendidikan Jasmani 

menjadi lebih siap ketika mencoba untuk 

meyakinkan berbagai pemangku 

kepentingan  (diantaranya siswa, orang tua, 

kolega, dan pemerintah)mengenai manfaat 

dari program Pendidikan Jasmani yang 

diajarkannya(Eberline & Richards, 2013). 

Klaim atas hasil Pendidikan Jasmani 

dengan demikian dapat dilihat secara lebih 

objektif berdasarkan data-data. Objektivitas 

ini pada gilirannya berpotensi memberikan 

dampak positif terhadap legitimasi 

Pendidikan Jasmani. 

 

KESIMPULAN 

Terjadinya krisis identitas dan 

legitimasi dalam Pendidikan Jasmani, salah 

satunya, didorong oleh adanya desakan 

kemajuan teknologi. Dalam 

perkembangannya, teknologi dinilai telah 

menjadi standar bagi semua mata pelajaran 

dan dapat memberi peluang bagi 

peningkatan kualitas pembelajaran 

Pendidikan Jasmani. Integrasi teknologi 

dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Jasmani dengan mempertimbangkan 

kerangka TPACK membuat desakan untuk 

menyelenggarakan mata pelajaran 

bermuatan teknologi dapat diakomodasi 

dalam mata pelajaran yang sudah 

eksis.Dengan kata lain, tidak perlu mata 

pelajaran khusus teknologi informasi. 

Teknologi secara integral dapat dipelajari 
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dan diaplikasikan dalam pembelajaran 

Pendidikan Jasmani dan mata pelajaran 

lainnya. Dengan menggunakan teknologi 

secara konseptual, guru dapat meraih 

kembali fungsinya sebagai fasilitator 

pembelajaran Pendidikan Jasmani. Pada 

akhirnya integrasi teknologi dalam proses 

pembelajaran berdasarkan kerangka 

TPACK dan penyiapan guru dengan 

mempertimbangkan teknologi dinilai dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran.Peluang 

untuk mengadvokasi dan 

mengomunikasikan hasil pembelajaran 

Pendidikan Jasmani juga bisa didapatkan 

dengan memanfaatkan teknologi. Ketika hal 

ini dilakukan, pada gilirannya dapat 

menjadi jalan bagi peneguhan identitas dan 

meligitimasi keberadaan Pendidikan 

Jasmani. Potensi ini tentu hanya bisa 

terwujud sebagai kenyataan dengan upaya 

yang sungguh-sungguh dari para pendidik 

di lingkungan Pendidikan Jasmani. 
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Abstrak 

Anggapan peserta didik mengenai mata pelajaran sejarah yang membosankan dan 

cenderung bersifat hafalan, menjadi penyebab pelajaran ini kurang diminati oleh peserta 

didik.Ketidaktertarikan peserta didik terhadap mata pelajaran sejarah yang berlarut-larut 

memiliki dampak yang tidak baik untuk jangka panjang. Pada abad 21, menuntut setiap 

elemen masyarakat untuk dapat menggunakan berbagai media yang berkaitan dengan 

teknologi. Dalam hal ini penggunaan modelflipped classroomdapat menjawab tantangan 

dalam dunia pendidikan di abad 21. Penelitian ini dilakukan dengan model studi literatur. 

Dalam hal ini data yang digunakan berasal dari jurnal yang berisikan tentang konsep yang 

diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah empat jurnal tentang modelflipped 

classroom. Pembelajaran berbasis flipped classroom dapat meningkatkan aspek keterampilan 

dan kinerja peserta didik. Penggunaan model flipped classroom dengan menggunakan video 

pembelajaran lebih baik dari pada penggunaan model ceramah. Dalam penggunaan media 

video pembelajaran, peserta didik dapat menggunakan video ceramah di komputer mereka 

sendiri. Namun hal ini akan memungkinkan peserta didik untuk melihat video ceramah 

menjadi pembelajaran yang tidak efektif. 

Kata Kunci: mata pelajaran sejarah, abad 21,modelflipped classroom 

 

USE OF FLIPPED CLASSROOM MODELS ON HISTORY LESSONS TO 

ANSWERCHALLENGES OF THE CENTURY 21 

 

Abstract 

Students opinion about historical subjects that are tedious and tend to be memorization, 

are the cause of this lesson being less desirable by students. The disinterest of students 

towards historical subjects that have protracted has a bad impact for the long term. In the 21st 

century, demanding every element of society to be able to use various media related to 

technology. In this case the use of the flipped classroom model can answer the challenges in 

the world of education in the 21st century. This research was conducted with a literature study 

model. In this case the data used comes from a journal which contains the concept under 

study. In this study conducted by examining four journals about the flipped classroom model. 

Flipped classroom-based learning can improve aspects of students' skills and performance. 

Using a flipped classroom model using video learning is better than using the lecture model. 

In the use of learning video media, students can use video lectures on their own computers. 

But this will allow students to view lecture videos into ineffective learning. 

Keywords: historical subjects, 21st century, flipped classroom model 

 

PENDAHULUAN 

Anggapan peserta didik mengenai mata 

pelajaran sejarah yang membosankan dan 

cenderung bersifat hafalan, menjadi 

penyebab pelajaran ini kurang diminati oleh 

peserta didik. Bahkan kebanyakan peserta 

didik menganggap pembelajaran sejarah 

tidak memiliki manfaat karena kajiannya 

yang berisi masa lampau. Dengan 

demikian, sejarah dianggap tidak dapat 
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memberikan sumbangan yang berarti bagi 

pembangunan bangsa. Mata pelajaran 

sejarah hanya dianggap sebagai pelengkap, 

terlebih mata pelajaran ini tidak tergabung 

dalam ujian nasional. Kecilnya porsi jam 

pelajaran pada mata pelajaran sejarah di 

sekolah, juga menjadi salah satu penyebab 

dari prestasi belajar sejarah yang kurang 

memuaskan (Aman, 2011:7). 

Dalam hal ini kinerja guru yang tidak 

baik dalam mengaktifkan peserta didik di 

kelas juga dapat menjadi penyebab dari 

ketidakberhasilan peserta didik dalam 

menghayati nilai-nilai dalam pembelajaran 

sejarah secara mendalam (Aman, 2011:96). 

Selain itu guru yang mengajar secara 

monoton berarti tidak memiliki variasi 

model, teknik, pendekatan, dan konsep 

dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini 

mengakibatkan peserta didik akan merasa 

bosan dan nantinya akan berpengaruh pada 

motivasi belajarnya. Ketika guru tidak 

melakukan inovasi pada kegiatan 

pembelajaran akan berakibat pada 

menurunnya hasil prestasi pada peserta 

didik dalam mata pelajaran sejarah. Untuk 

itu, guru tidak hanya menguasai materi 

yang diajarkan saja namun juga model 

pengajaran (Rahman, 2011: 54-55). Namun 

dalam kenyataannya para guru sejarah 

hanya fokus pada disseminasi materi tanpa 

adanya pertimbangan mengenai 

pengaruhnya terhadap peserta didik dan 

pembentukan lingkungan belajar. Model 

pembelajaran sejarah seperti itu perlu 

diubah. Apabila sejarah ingin tetap 

berfungsi dalam pendidikan, penyesuaian 

diri terhadap situasi sosial perlu dilakukan. 

Pembelajaran sejarah yang terlalu 

mengedepankan aspek kognitif, memiliki 

pengaruh yang tidak banyak dalam 

membangun jati diri dan kepribadian 

bangsa (Aman, 2011:68). 

Laju perkembangan teknologi dewasa 

ini terjadi sangat cepat. Abad 21, menuntut 

setiap elemen masyarakat untuk dapat 

menggunakan berbagai media yang 

berkaitan dengan teknologi. Dengan 

dukungan teknologi, media-media jenis 

baru mampu mengadaptasi teori belajar 

yang humanistis. Lingkungan yang lebih 

terbuka, fleksibel, dan informasi yang 

dinamis dapat mendorong peserta didik 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dengan orientasi baru. Dengan demikian, 

kualitas pembelajaran tidak lagi ditentukan 

oleh interaksi yang terjadi secara langsung. 

Hal ini karena peserta didik generasi 

modern lebih banyak berinteraksi dengan 

jenis media baru sebagai hasil dari 

perkembangan teknologi (Pujiriyanto, 

2013:2). 

Di abad ke 21 pendidikan tidak hanya 

bersifat regional tapi sudah mencapai 

tataran global. Hal ini karena peserta didik 

berasal dari berbagai ras, perbedaan, 

keunikan, dan keanekaragaman budaya 

berada dalam satu kelas. Di abad 21 ini, 

guru dalam hal ini adalah guru juga akan 

menemukan kecanggihan teknologi yang 

dapat membantu pembelajaran di kelas 

yang dapat terlihat dalam penggunaan 

jaringan komputer, LCD, video, dan 

lainnya. Sekolah-sekolah juga sudah mulai 

dilengkapi e-library juga e-learning yang 

selama ini menjadi tantangan bagi guru 

dalam menghadapi pembelajaran pada abad 

21 (Rusman, 2012: 18-19). Manajemen 

pendidikan yang modern dan professional 

dalam pendidikan menjadi tuntutan pada 

abad 21. Di abad ini penggunaan 

pendekatan pembelajaran campuran yaitu 

perpaduaan pembelajaran dari guru, belajar 

dari peserta didik lain, dan belajar sendiri 

mulai dilakukan (Rusman, 2012: 22). Hal 

ini menjadi tantangan yang harus segera 

dijawab oleh guru sejarah dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini akan menyajikan tentang 

telaah literatur mengenai kelemahan dan 

kelebihan dalam pengunaan modelflipped 

classroom. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan informasi bagi guru 

dalam tentang modelflipped classroom. 

Selain itu dengan dilakukan penelitian ini, 

peneliti ingin memberikan usulan mengenai 

penerapan modelflipped classroom yang 

berkualitas dengan kaitanya terhadap 

pembelajaran sejarah di abad 21. 
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MODEL 

Penelitian ini dilakukan dengan cara 

studi literatur.Model studi literatur 

merupakan rangkaian kegiatan yang 

berhubungan dengan teknik pengumpulan 

data pustaka, membaca dan mencatat, serta 

mengelola bahan penelitian. Dalam hal ini 

data yang digunakan berasal dari jurnal 

yang berisikan tentang konsep yang diteliti. 

Dalam hal ini langkah-langkah dalam 

menulis penelitian  yaitu studi literatur, 

pengumpulan data, konsep yang diteliti, 

konseptualisasi yang dilanjutkan analisa, 

kemudian dilanjutkan dengan penarikan 

kesimpulan dan pemberian saran. Dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menelaah 

tiga jurnal tentang modelflipped classroom. 

Dari hasil telaah literatur ini akan 

digunakan untuk mengidentifikasi 

kelemahan dan kelebihan daalam 

penggunaan modelflipped classroom.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Model flipped classroom merupakan 

model dimana proses belajar dan mengajar 

tidak dilakukan seperti pada umumnya. 

Dalam hal ini peserta didik mempelajari 

materi pembelajaran di rumah sebelum 

dimulai dan kegiatan belajar dan mengajar 

di kelas adalah mengerjakan tugas atau 

berdiskusi mengenai materi atau 

permasalahan yang belum 

dipahami(Yulietri, 2015:7). Menurut 

Bergmann and Sams (dalam Yulietri, 

2015:7), flipped classroom merupakan 

kegiatan pembelajaran dimana 

pembelajaran yang dilakukan peserta didik 

di kelas, dilakukan oleh peserta didik di 

rumah, dan pekerjaan rumah yang biasa 

dikerjakan di rumah diselesaikan di 

sekolah. Sedangkan menurut Jacob (dalam 

Yulietri, 2015:7), flipped classroom 

merupakan cara yang diberikan oleh 

pendidik yang meminimalkan jumlah 

instruksi langsung dalam kegiatan belajar 

mengajar dan memakssimalkan interaksi 

diantara peserta didik. Kegiatan ini 

dilakukan dengan pemanfaatan teknologi 

dalam menyediakan tambahan dalam 

mendukung materi pembelajaran bagi 

peserta didik yang dapat diakses secara 

online. 

Dalam hal ini pembelajaran di kelas 

yang pada umumnya guru bertindak sebagai 

penyedia informasi dan sebagai pemimpin 

di kelas. Model pembelajaran berbasis 

flipped classroom dapat meningkatkan 

aspek keterampilan dan kinerja peserta 

didik. Model pembelajaran ini juga dapat 

dapat diimplementasikan seperti think pair 

share dimana peserta didik dapat 

berinteraksi dengan teman-temannya, 

sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator 

yang membantu menyelesaikan tugas. Pada 

kegiatan pembelajaran dengan modelflipped 

classroom menunjukkan peningkatan pada 

aspek sikap yaitu sikap kreatif dan 

ranggung jawab serta keterampilan pada 

penerapan konsep yang diajarkan serta 

telihat lebih aktif dalam kegiatan 

pemecahan masalah (Damayanti, 2016: 4-

5). Penggunaan modelflipped classroom 

dengan menggunakan video pembelajaran 

lebih baik dari pada penggunaan model 

ceramah (Saputra, 2018: 178). 

 Dalam penggunaan media video 

pembelajaran, peserta didik dapat 

menggunakan video ceramah di komputer 

mereka sendiri. Hal ini memungkinkan 

peserta didik untuk melihat video ceramah 

menjadi pembelajaran yang tidak efektif 

jika peserta didik melihatnya sambil 

mendengarkan musik misalnya. Selain itu 

jika peserta didik tidak menonton atau 

memahami video karena mereka tidak siap 

atau belum siap untuk bertatap muka 

(Saputra, 2018: 176). Penggunaan model 

pembelajaran flipped classroom 

mendapatkan tanggapan yang cukup positif 

baik dari peserta didik ataupun guru. Akan 

tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan 

dalam penggunaan model pembelajaran 

flipped classroom terhadap kemampuan 

kognitif peserta didik (Ulfa, 2014). 

Akan tetapi penggunaan model 

pembelajaran flipped calssroom akan 

membantu guru dalam kegiatan 

pembelajaran. Hal ini karena peserta didik 

abad 21 tidak dapat lepas dari teknologi, 
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dalam hal ini misalnya gadget. Dengan 

gadgetnya peserta didik dapat mengakses 

materi pembelajaran secara online. Dengan 

demikian, peserta didik dapat dengan 

mudah mengunduh setiap materi pelajaran 

yang diberikan oleh guru. Dalam hal ini 

guru dan peserta didik akan mendapatkan 

manfaat lebih khususnya ketika 

pembelajaran di kelas berlangsung. Bagi 

peserta didik, mereka akan memiliki waktu 

penuh untuk mengerjakan tugas mereka 

dengan bimbingan guru. Disamping itu 

peserta didik juga memiliki motivasi untuk 

berkolaborasi, berbagi ide dan projek 

bersama. Bagi guru, penggunaan 

modelflipped classroom akan membantu 

dalam memberikan arahan pada peserta 

didik sehingga mereka dapat memahami 

konsep yang disampaikan 

(www.kompasiana.com/kusnandar). Hal ini 

karena peserta didik sudah mempelajari 

materi di rumah. Dengan demikian, 

penggunaan modelflipped classroom akan 

menjalin komunikasi yang baik antara guru 

dan peserta didik. 

Anggapan peserta didik mengenai mata 

pelajaran sejarah yang membosankan dan 

cenderung bersifat hafalan, menjadi 

penyebab pelajaran ini kurang diminati oleh 

peserta didik. Dengan demikian penulis 

ingin memberikan usulan supaya dilakukan 

inovasi dalam pembelajaran sejarah salah 

satunya dengan penggunaan model 

pembelajaran flipped classroom.Dengan 

menggunakan modelflipped classroom, 

guru sejarah dapat mengaplikasikan 

teknologi pembelajaran dengan tetap 

menyampaikan nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran sejarah. Dalam hal ini nilai-

nilai karakter pada Kurikulum 2013 

tertuang dalam Kompetensi Inti (KI) dan 

diturunkan dalam Kompetensi Dasar 

(KD).KD yang dapat dicontohkan untuk 

penerapan modelflipped classroom dalam 

pembelajaran sejarah misalnya KD 1.2. 

pada mata pelajaranSejarah Indonesia kelas 

X yaitu menghayati keteladanan para 

pemimpindalam toleransi antar umat 

beragama dan mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, pada 

KD 2.2. yaitu meneladani sikap dan 

tindakan damai serta responsif dan aktif 

yang ditunjukkan oleh tokoh sejarah dalam 

mengatasi masalah sosial dan 

lingkungannya. Dimana materi pelajaran 

sejarah Indonesia kelas X yang sesuai 

dengan KD tersebut adalah Islamisasi dan 

Silang Budaya di Nusantara. Dalam hal ini 

guru sejarah dapat mengemas materi 

tentang Islamisasi dan Silang Budaya di 

Nusantara dengan cara mengkreasikannya 

dalam media video, power point menarik, 

atau kreasi materi lainnya. Jika tidak 

memungkinkan guru dapat mencari materi 

yang berbentuk e-book, video, power point 

menarik, atau kreasi materi lain di Internet. 

Sedangkan peserta didik dapat mempelajari 

kreasi materi yang diberikan guru di rumah. 

Ketika di kelas, peserta didik dikondisikan 

supaya melakukan diskusi atau lainnya. 

Dalam kondisi ini peserta didik juga dapat 

bertanya lebih dalam kepada guru jika tidak 

paham terhadap beberapa bahasan. Selain 

itu guru sejarah juga dapat menekankan 

nilai-nilai karakter ketika di kelas mengenai 

bagaimana sikap mereka ketika akan 

menyampaikan pendapat saat diskusi 

misalnya dan masih banyak nilai-nilai 

lainnya seperti yang telah dijabarkan dalam 

KI dan KD. Untuk mengatasi jika ada 

peserta didik yang tidak menonton atau 

memahami video sehingga mereka tidak 

siap bertatap muka, guru dapat memberikan 

pendekatan kepada setiap peserta didik. 

Dalam hal ini kolaborasi modelflipped 

classroom dengan model-model 

pembelajaran aktif dalam kurikulum 2013 

juga dapat membantu guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.Dengan demikian, 

guru harus mampu mengintegrasikan 

pemakaian media dan strategi seperti 

belajar berpasangan, peer coaching, dan 

lainnya, untuk menunjang pembelajaran 

aktif (Chandra, 2015:35). Model-model 

pembelajaran dalam kurikulum 2013 yang 

dapat dikolaborasikan dengan modelflipped 

classroommisalnya model pembelajaran 

inkuiry, problem solving, discovery 

learning, problem based learning, dan 

masih banyak model pembelajaran lainnya 
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supaya kegiatan pembelajaran di kelas tidak 

membosankan.  

Kesuksesan penggunaan model 

pembelajaran flipped classroom ditentukan 

oleh media yang dimiliki oleh peserta didik 

dalam mendukung penerapan model ini. 

Dalam hal ini peserta didik harus memiliki 

jaringan internet yang kuat, gadget, ataupun 

komputer. Hal ini karena dalam 

penerapannya peserta didik akan 

mempergunakan komputer ataugadget-nya 

untuk dapat mengunduh materi yang sudah 

dikreasikan guru melalui dengan aplikasi 

yang dipilih guru untuk melakukan share 

materi. Untuk menjamin kelancaran dalam 

proses penerapan modelflipped classroom, 

peserta didik harus memiliki akses internet 

yang kuat.  

 

KESIMPULAN 

Dari beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan modelflipped classroom 

memiliki kelemahan dan kelebihan. Dimana 

kelebihannya penggunaan model ini dapat 

meningkatkan keterampilan dan kinerja 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan kelemahannya jika guru tidak 

mampu berinovasi pada media 

pembelajaran yang digunakan maka 

penggunaan modelflipped classroom tidak 

efektif. Dalam hal ini penerapan 

modelflipped classroom yang berkualitas 

perlu dilakukan dalam pembelajaran sejarah 

di abad 21. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagiamana model pembelajaran berbasis kearifan 

lokal di Entikong perbatasan kalimantan Barat dan bagaimana strategi  pembelajaran berbasis 

kearifan lokal untuk menggali nilai-nilai yang ada diantaranya pemanfaatan media dan 

sumber belajar dan penciptaan atmosfir belajar yang menyenangkan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu dengan mewancarai guru-guru yang ada 

di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran berbasis kearifan lokal sangat penting diadakan untuk meningkatkan semangat 

dan jiwa nasionalisme kepada anak-anak di daerah perbatasan dengan melestarikan kearifan 

lokal yang ada di daerah dari segi pembelajaran maupun segi keterampilan yang ada pada diri 

siswa, karena peningkatan kualitas pendidikan di kawasan perbatasan Entikong merupakan 

suatu langkah penting untuk mengkokohkan sistem pertahanan nasional di beranda terdepan 

negara melalui pendidikan dan budaya dengan terus melestarikan kearifan lokal. 

Kata Kunci :  Pembelajaran, Kearifan Lokal, Perbatasan Entikong 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan di kawasan perbatasan 

Entikong sering kali terdapat ketimpangan 

kualitas pendidikan dengan kota-kotabesar 

karena perbatasan langsung dengan 

Tebedu Sarawak Malaysia. Pendidikan di 

kawasan perbatasan Entikong msih 

terkendala dari fasilitas yang jauh dari kata 

cukup, di perbatasan entikong ini anak-

anak yang bersekolah rata-rata jarak rumah 

dengan sekolah sangat jauh ada yang harus 

berjalan kaki sampai 1 jam menuju 

sekolah. Potret pendidikan di kawasan 

perbatasan Entikong bukanlah hal yang 

baru tetapi perlu ada perubahan terlebih 

dalam pendidikan di kawasan perbatasan 

yang harus ditingkatkan karena sebagai 

tombak depan negara. Ketimpangan 

pendidikan dengan negara tetangga 

merupakan faktor penyebab anak-anak 

lebih memilih sekolah di negara tetangga 

atau tidak melanjutkan sekolah karena 

ketersediaan fasilitas yang kurang 

memadai, tenaga guru yang berkualitas 

menjadi hal yang mendasari kurangnya 

pendidikan di daerah perbatasan. Untuk itu 

beberapa tahun terkahir ini digencarkanya 

pembelajaran berbasis kearifan lokal 

budaya lokal sebagai cara untuk 

meningkatkan jiwa nasionalisme anak juga 

pendidikan kearifan lokal dengan budaya 

yang diajarkan di dalam pembelajaran 

disisipkan di pembelajaran.  

Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa kurikulum sebagai 

perangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

mencapai tujuan pendidikan yaitu dengan 

memperhatikan peningkatan iman dan 

takwa, peningkatan akhlak mulia, 

peningkatan potensi dan minat peserta 

didik, dinamika perkembangan global dan 

nilai-nilai kebangsaan.  

Kurikulum bermuatan lokal yang ada 

di sekolah dapat berupa bahasa daerah, 

kesenian daerah. Kurikulum bermuatan 

lokal didasarkan pada kriteriayaitu 

kesesuaian dengan tingkat perkembangan 

peserta didik, kemampuan guru dan 

ketersediaan tenaga pendidik dan sarana 

prasarana. Untuk itu di daerah perbatasan 

mailto:Alvirapranata.2017@student.uny.ac.id
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entikong khususnya pembelajaran berbasis 

kearifan lokal dilaksanakan yaitu dengan 

menggali potensi daerah, bahasa daerah 

dan hasil keterampilan yang diaplikasikan 

di dalam pelajaran. Kearifan lokal sangat 

penting untuk dilestarikan karena kearifan 

lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu 

pengetahuan baik di dalam lingkungan 

sebagai suatu budaya yang ada di dalam 

masyarakat kemudian kearifan budaya 

lokal diintegrasikan di dalam sistem 

pembelajaran terkait dengan penanaman 

nilai nasionalisme di era globalisasi seperti 

sekarang ini apalagi entikong sebagai 

perbatasan negara Indonesia dengan 

Malaysia untuk itu guru dalam 

pembelajaran yang diberikan memberikan 

nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber 

pelajaran bagi peserta didik diharapkan 

dengan kearifan budaya lokal dapat 

meningkatkan rasa nasionalisme peserta 

didik.  Sartini(2006) fungsi kearifan lokal 

yaitu sebagai berikut: 

1. Berfungsi untuk konservasi dan 

pelestarian sumber daya alam. 

2. Pengembangan sumber daya manusia. 

3. Pengembangan kebudayaan dan ilmu 

pengetahuan. 

4. Bermakna dalam etika dan moral. 

 

METODE  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

bagimana metode pembelajaran berbasis 

kearifan lokal di perbatasan Entikong 

Kalimantan Barat dengan pendekatan 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

berupa wawancara dan pengamatan kepada 

beberapa guru dan siswa di daerah 

perbatasan Entikong di SD Semanget, 

SMP 1 Entikong dan SMP 3 Entikong. 

Pada guru mata pelajaran seni budaya, 

PKN dan Muatan Lokal.  Untuk melihat 

bagaimana pendidikan di daerah 

perbatasan dengan metode pembelajaran 

berbasis kearifan lokal. Setelah data berupa 

hasil wawancara diperoleh selanjutnya di 

analisis dengan deskriptif kualitatif, 

kemudian diperoleh hasil dan penarikan 

kesimpulan. 

HASIL PENELITIAN  DAN 

PEMBAHASAN 

1. Pendidikan di Perbatasan Entikong 

Pendidikan nasional berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik. Kurangnya tenaga 

pendidik dan kependidikan sebagai salah 

satu faktor penentu keberhasilan 

pendidikan. Permasalahan pendidikan di 

perbatasan Entikong terutama ketersediaan 

guru dan tenaga pengajar. Seharusnya 

sistem pendidikan nasional mampu 

menyediakan kesempatan pemerataan bagi 

setiap warga negara tetapi pada 

kenyataanya kesempatan memperoleh 

pendidikan masih terbatas, budaya 

pendidikan masih rendah mereka lebih 

memilih bekerja dari pada melanjutkan 

pendidikan. Budaya pendidikan masih 

rendah yang ada di perbatasan untuk itu 

adanya pembelajaran berbasis kearifan 

lokal dengan budaya sekolah yang 

diharapkan dapat memperbaiki mutu 

sekolah, kinerja di sekolah. 

2. Pembelajaran Pendidikan berbasis 

Kearifan Lokal 

Pembelajaran yang ada di sekolah berbasis 

kearifan lokal sangat penting adan ada di 

daerah perbatasan karena menjadikan 

siswa yang ada di sekolah semakin 

meningkat semangat jiwa nasionalismenya. 

Pembelajaran berbasis kearifan lokak 

disini yaitu berupa budaya sekolah yang 

diterapkan dengan metode yang 

menyisipkan pendidikan karakter di 

dalamnya juga kebih kepada bahasa daerah 

dan hasil daerah yang bisa dikembang 

potensikan dan diajarkan kepada peserta 

didik dari pelajaran keterampilan misalnya, 

seperti yang telah dilakukan hasil 

wawancara kepada ke 6 guru di sekolah di 

perbatasan yaitu SMP 1 Entikong, SMPN 3 

Entikong dan SD Semanget dapat 

diperoleh hasil bahwa, pendidikan di 

daerah perbatasan perlu dipantau lagi 

untuk melihat bagaimana mengembangkan 

kearifan lokal daerah di dalam 

mengintegrasikanya di dalam 



 

123 
 

pembelajaran, di setiap sekolah yang saya 

wawancarai terdapat keunikanya masing-

masing. Pada hasil observasi yang 

dilakukan di kedua sekolah nilai 

pendidikan kearifan lokal yang 

diintegrasikan di dalam pembelajaran 

sudah diintegrasikan terlihat dari 

menerapkan nilai budaya lokal kalimantan 

misalnya dengan mengadakan  model 

pembelajaran dengan permainan 

tradisional dan lagu-lagu daerah, dan 

pembelajaran berbasis budaya melalui 

cerita-cerita rakyat agar anak-anak di 

daerah perbatasan semangat jiwa 

nasionalismenya tetap ada dan tidak 

melupakan budaya-budaya daerah yang 

ada. Di SMPN 1 Entikong terdapat 

pelajaran seni budaya yang diintegrasikan 

dengan kearifan lokal yaitu mengenal 

tariah daerah dan mengintegrasikanya di 

dalam pendidikan karakter, sedangkan di 

SMPN 3 Entikong memanfaatkan hasil 

budaya lingkungan sekitar dengan 

pembelajaran yang menyenangkan yaitu di 

lingkungan outdor dengan menarapkan 

semangat jiwa Nasionalisme apalagi 

sekolah di daerah perbatasan anak-anak 

harus didasari tentang pendidikan yang 

membudaya tanpa melupakan budaya lokal 

walaupun di era globalisasi sekarang ini, 

karena rentan sekali anak-anak di daerah 

perbatasan terpengaruh dengan negara 

tetangga yang lebih maju, untuk itu dengan 

pembelajaran dan metode berbasis kearifan 

lokal di harapakan guru dan siswa dapat 

berkontribusi untuk kemajuan pendidikan 

di perbatasan dengan melestarikan kearifan 

lokal seperti bahasa daerah, potensi budaya 

alam dan sekitar sebagai metode 

pembelajaran berbasis kearifan lokal.  

 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada 

guru-guru di SMP 1 dan SMP 3 

menunjukkan bahwa pembelajaran 

berbasis budaya kearifan lokal menjadi 

dasar untuk mengenalkan budaya kepada 

anak melalui bahasa dan budaya permainan 

tradisional dan cerita rakyat yang 

disisipkan di dalam pembelajaran di 

sekolah agar anak tidak melupakan jati diri 

dengan kearifan budaya lokalnya. 

 

Terkait dengan pembelajaran nilai-nilai 

kearifan lokal menurut Sutarto (2008-7-6) 

ada empat pembelajaran berbasis budaya 

lokal yaitu: 

1. Belajar tentang budaya yaitu 

menenmpatkan budata sebagai bidang 

ilmu, budaya dipelajari dalam program 

studi khusus tentang budaya dan untuk 

budaya. 

2. Belajar dengan budaya sebagai cara 

metode untuk mempelajari pokok 

bahasan tertentu dengan pemanfaatan 

beragam untuk perwujudan budaya 

dalam proses pembelajaran. 

3. Belajar melalui budaya merupakan 

strategi untuk menunjukkan pencapain 

pemahaman atau makna dalam 

perwujudan budaya. 

4. Belajar berbudaya di dalam kearifan 

lokal.  

 

Pendidikan berbasis kearifan lokal ini 

sebagai potensi besar di dalam 

keikutsertaannya dalam menciptakan 

bangsa Indonesia yang berkarakter. 

Sering sekali terdengar sebuah 

ungkapan yang mengatakan bahwa, 

”bangsa yang besar adalah bangsa yang 

tidak meninggalkan sejarah”. Akan 

tetapi ada satu hal yang harus diingat 

yaitu, suatu bangsa tidak cukup hanya 

menjadi besar saja, akan tetapi 

disamping besar juga harus maju dan 

berkembangan di daerah perbatasan. 

 

SIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang 

saya lakukan yaitu: 

a. Pendidikan di perbatasan Entikong 

harus diperhatikan baik dari 

pemerataan dan kualitas pendidikan 

yang ada di daerah untuk itu 

ditingkatkan pembelajaran berbasis 

kearifan lokal. 

b. Pembelajaran berbasis kearifan 

lokal yang ada di 3 sekolah di 

perbatasan Entikong Kalimantan 
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Barat yaitu dengan pelestarian 

budaya asli daerah yaitu bahsa 

daerah, dan kerajinan di daerah 

masing-masing yang dapat 

diintegrasikan di dalam 

pembelajaran berbasis lokal. 

c. Meningkatkan pembelajaran 

berbasis lokal bertujuan untuk 

meningkatkan jiwa Nasionalisme 

untuk anak-anak di daerah 

perbatasan agar lebih berwawasan 

budaya dan mengintegrasikan 

pembelajaran berbasis kearifan 

lokal. 

d. Pendidikan di daerah perbatasan 

dengan kearifan lokal dapat 

mewujudkan anak-anak yang 

berwawasan budaya dan 

menerapkan pendidikan karakter 

yang secara tidak langsung 

tertanam di dalam pendidikan 

berbasis kearifan lokal karena 

melihat jarak sekolah yang tidak 

jauh dari wilayah perbatasan 

dengan negara tetangga untuk 

meningkatkan pendidikan di daerah 

perbatasan. 
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkonstruk dan mengkaji pengintegrasian 

pembelajaran geografi dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya bangsa dan kemudian melihat 

relevansi pengintegrasian tersebut terhadap upaya peningkatan kemampuan literasi peserta 

didik terutama terkait pada aspek wawasan kegeografian atau yang sering disebut dengan 

Geo-literacy untuk menjawab tantangan kecakapan hidup pada Abad 21. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif. Data 

tambahan untuk melengkapi analisis didasarkan pada data sekunder yang berkaitan dengan 

kearifan lokal dan Geo-literacy. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Pembelajaran 

geografi di sekolah dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya bangsa 

dengan proses penyesuaian materi pokok dengan fungsi kebermanfaatan nilai kearifan lokal. 

2) Integrasi nilai kearifan lokal dengan pembelajaran geografi dapat diupayakan untuk 

meningkatkan Geo-literacy peserta didik melalui pemberdayaan topik keragaman budaya 

bangsa yang dikaitkan dengan budaya manusia Indonesia dalam pemanfaatan lahan, 

konservasi lahan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian atau aktifitas lain 

yang terkait dengan Geo-cultural. 

Kata kunci: kearifan lokal. pembelajaran geografi. geoliteracy 

 

GEOGRAPHIC LEARNING BASED ON LOCAL WISDOM FOR IMPROVING  

GEO-LITERACY STUDENT 

 

Abstract 

The purpose of this study is to construct and examine the integration of geography 

learning with the values of local wisdom and then see the relevance of integration to efforts 

improve the literacy skills of students, especially related to aspects of geographical insight or 

often referred as Geo-literacy to answer challenges Life Skills in the 21st Century. The 

method in this study is literarur review with qualitative approach. Additional data to complete 

the analysis are based on secondary data relating to local wisdom and Geo-literacy. The 

results of this study that 1) Geography learning in schools can be integrated with the values of 

local wisdom with the process of adjusting the subject matter with the usefulness function of 

the value of local wisdom. 2) Integration the value of local wisdom with geography learning 

can strived to increase Geo-literacy of students through empowering the topic of national 

cultural diversity that is associated with Indonesian human culture in land use, land 

conservation, development of agricultural science and technology or other Geo-cultural 

activities. 

Keywords: local wisdom. learn geography. geoliteration 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia memiliki khazanah budaya 

akan nilai-nilai kearifan lokal yang tersebar 

di seluruh wilayah. Nilai-nilai kearifan lokal 

tersebut menjadi salah satu bagian yang 

menjadi pedoman hidup masyarakat. Akan 

tetapi dewasa ini generasi penerus bangsa 

yakni terutama peserta didik telah banyak 

yang tidak mengetahui keberadaan dari 

khazanah budaya kearifan lokal di Indonesia 

tersebut.  
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Adanya kondisi memudarnya karakter 

diri bangsa dengan kurangnya perhatian 

peserta didik dalam melihat nilai-nilai 

kearifan lokal dipengaruhi oleh adanya 

proses globalisasi yang semakin meningkat, 

hal tersebut terjadi karena proses globalisasi 

membuat budaya-budaya yang ada menjadi 

homogen (Berry dalam Muhammad Aliman, 

2017:480) sehingga khazanah budaya sendiri 

sudah tidak tampak menjadi karakter bagi 

masyarakat Indonesia.  

Berkembangnya kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi yang ada dalam 

proses globalisasi semakin memberikan 

pengaruh terhadap gaya hidup dan orientasi 

berfikir pada setiap manusia termasuk juga 

manusia Indonesia. Globalisasi menciptakan 

berbagai tantangan dan permasalahan yang 

harus dijawab, dipecahkan dalam upaya 

memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan 

kehidupan terkait juga dengan kehidupan 

masyarakat Indonesia (Dyah Satya Yoga, 

2011:177).  

Proses globalisasi yang terjadi sekarang 

ini juga memberikan tuntutan kepada 

manusia Indonesia agar memiliki kecakapan 

hidup dalam menghadapi tantangan abad ke 

21. Adanya tuntutan pada abad 21 ini 

menjadi tantangan berat bangsa Indonesia 

selain daripada upaya untuk menanamkan jati 

diri bangsa itu sendiri kepada individu di 

Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya suatu 

gagasan dan upaya dalam proses pendidikan 

Indonesia untuk dapat mengakomodir 

kepentingan penanaman nilai-nilai budaya 

bangsa bersamaan dengan upaya untuk 

meningkatkan kecakapan hidup individu 

Indonesia dalam mengahadapi tantangan 

global.  

Pembelajaran geografi sebagai salah satu 

bagian dari pembelajaran di sekolah 

menengah dapat mengambil peran untuk  

mengoptimalkan kemampuan peserta didik 

dalam menambah cakrawala ilmu terkait 

dengan kekayaan nilai-nilai kearifan lokal 

bangsa diberbagai wilayah melalui proses 

integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam 

pembelajaran geografi. Integrasi yang 

dilakukan tersebut pada akhirnya juga dapat 

dijadikan sebagai alat atau sarana untuk 

menjawab tantangan global berkaitan dengan 

peningkatan kemampuan literasi peserta 

didik. Penanaman literasi sedini mungkin 

harus disadari karena menjadi modal utama 

dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan 

berbudaya (Putri Oviolanda,2017:640). 

Dalam ilmu geografi keterkaitan 

kemampuan literasi dapat diejawantahkan 

dalam suatu kemampuan yang sering disebut 

kemampuan Geo-literacy. Peningkatan Geo-

literacy dalam perkembangan dunia secara 

global ini menjadi hal yang penting guna 

membentengi diri manusia Indonesia dalam 

pengaruh global karena Geo-literacy 

memiliki peran untuk suatu kegiatan 

pertahanan nasional (National Geography, 

2010:1) hal tersebut sangatlah relevan 

dengan upaya untuk penanaman nilai-nilai 

budaya karekater bangsa melalui 

pembelajaran kearifan lokal.  

Tulisan ini akan memberikan gambaran 

bagaimana proses pembelajaran geografi 

dengan berbagai karakteristiknya dapat 

diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis 

nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia 

dengan tujuan memantapkan peserta didik 

untuk memahami jati diri bangsanya serta 

sekaligus dapat digunakan sebagai sarana 

untuk upaya meningkatkan kemampuan 

literasi peserta didik di kelas khususnya 

terkait dengan kemampuan literasi wawasan 

kegeografian (Geo-literacy) agar dapat 

menjawab tantangan kecakapan hidup abad 

ke 21.  

 

METODE  

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

tinjauan literatur dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Hart dalam Gabriel 

Natalia (2017: 13) mengartikan penelitian 

tinjauan literatur dalam dua pengertian, 

pertama suatu penelitian yang melalui 

pemilihan dari dokumen yang ada, yang 

berisi informasi, ide, data dan bukti, lebih 

jauh pemilihan tersebut ditulis dari bagian 

khusus untuk memenuhi tujuan peneliti dan 

bagaimana menginvestigasinya. Kedua, 

penelitian tinjauan literatur juga merupakan 

evaluasi yang efektif dari dokumen-dokumen 
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yang ada dan berhubungan dengan penelitian 

agar lebih berguna. Berdasarkan keterangan 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian tinjauan literatur merupakan 

proses meninjau dan membaca literatur yang 

sudah tersedia, yang berhubungan dengan 

topik penelitian dan mendukung nilai guna 

dari penelitian.  

Sedangkan penggunaan pendekatan 

kualitatif yaitu merancang suatu metodologi 

pembelajaran penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati (Bogdan dan taylor dalam 

Hamid Darmadi 2014:287) 

Pada tulisan ini penelitian tinjauan 

literatur yang digunakan adalah dengan 

melakukan penelaahan pemilihan dokumen 

yang ada terkait dengan gagasan, ide, 

informasi, data dan bukti yang kemudian 

ditransformasikan dalam suatu penjabaran 

yang detail atas suatu fenomena dalam suatu 

gagasan untuk memecahkan suatu 

permasalahan. Dokumen-dokumen yang 

dipilih disesuaikan dengan berbagai topik 

yang terkait dengan pembelajaran kearifan 

lokal dan Geo-literacy peserta didik. 

Semua yang terkait dengan objek kajian 

dalam tulisan ini dibahas dengan 

menggunakan metode studi literatur yang 

diambil dari beberapa buku, jurnal dan artikel 

lain yang kemudian dikembangkan melalui 

pendekatan kualitatif untuk mendapatkan 

suatu hasil yang konklusif dan komprehensif 

berkaitan dengan integrasi nilai-nilai kearifan 

lokal dalam pembelajaran geografi sebagai 

upaya meningkatkan Geo-literacy peserta 

didik.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kearifan lokal sebagai khazanah budaya 

bangsa  

Indonesia adalah negara yang memiliki 

aneka ragam budaya yang tersebar diberbagai 

wilayah. Keanekaragaman budaya tersebut 

dihasilkan karena adanya perbedaan 

karakteristik wilayah baik fisik maupun 

sosialnya terutama berkaitan dengan interaksi 

diantara keduanya sehingga menghasilkan 

karakteristik budaya yang berbeda-beda. 

Adanya perbedaan budaya di Indonesia ini 

menjadi corak yang berwarna bagi Indonesia 

baik dalam mengejawantahkan sistem sosial 

berupa pandangan hidup atau falsafah dasar 

kehidupan serta kaitannya dengan interaksi 

manusia dalam upaya untuk memanfaatkan 

lingkungannya. Perbedaan-perbedaan budaya 

yang dihasilkan tersebut disebabkan karena 

adanya tantangan alam dan kebutuhan hidup 

yang berebda-beda antar wilayah dan antar 

suku. Keanekaragaman budaya daerah 

tersebut pada akhirnya merupakan sebuah 

potensi yang dapat membentuk karakter 

budaya pada seriap daerah dan merupakan 

kekayaan intelektual dan kultural dari 

warisan budaya yang perlu dilestarikan. 

(Pusat Data Statistik Pendidkan dan 

Kebudyaan 2015:15). 

Dalam proses berkembangnya budaya 

akibat adanya penyesuaian dengan 

lingkungan geografisnya, maka setiap 

aktifitasnya manusia mengkonstruksi 

berbagai pengetahuan yang diterimanya 

untuk mensiasati lingkungan hidup disekitar 

mereka. Segala bentuk aktifitas manusia 

Indonesia baik berupa gagasan dan ilmu 

pengetahuan serta strategi lainnya untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dalam 

interaksinya dengan alam inilah yang sering 

disebut dengan Kearifan lokal (Local 

Wisdom) 

Definisi kearifan lokal bervariasi 

menurut referensi dan cakupannya, namun 

dari definisi-definisi tersebut terdapat 

beberapa kata kunci, yaitu: pengetahuan, 

gagasan, nilai, keterampilan, pengalaman, 

tingkah laku, dan kebiasaan adat yang 

dilakukan oleh masyarakat di wilayah 

tertentu (Deny Hidayati; 2013:40). Rahyono 

dalam Ulfah fajarini (2014:3) menyatakan 

bahwa kearifan lokal adalah kecerdasan 

manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis 

tertentu yang diperoleh melalui pengalaman 

masyarakat yang artinya kearifan lokal 

adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui 

pengalaman mereka dan belum dialami oleh 

masyarakt lainnya. Sedangkan menurut 

Sunaryo (2003) dan Wardana (2005) dalam 

Deni Hidayati (2013:40) kearifan lokal itu 

menyatu dengan sistem norma, kepercayaan,  
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kebersamaan,  keadilan  yang diekspresikan 

sebagai tradisi masyarakat sebagai hasil 

abstraksi dan interaksinya dengan alam dan 

lingkungan di sekitarnya dalam kurun waktu 

yang lama, kearifan lokal menjadi pedoman 

dalam bersikap dan bertindak untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

masyarakat  

Pusat Data Statistik Pendidikan dan 

Kebudayaan yang kemudian disingkat 

PDSPK (2015:18) menyatakan bahwa di 

Indonesia, kearifan lokal merupakan filosofi 

dan pandangan hidup yang diwujudkan dalam 

berbagai bidang kehidupan seperti dalam tata 

nilai sosial ekonomi, arsitektur, kesehatan, 

tata lingkungan dan sebagainya. Kearifan 

lokal biasanya diajarkan secara turun 

temurun dan diwariskan dari generasi ke 

generasi diwujudkan dalam bentuk benda 

(tangible) dan tak benda (intangible). Seperti 

berupa bahasa, kesenian, upacara, adat 

istiadat dan lain sebagainya.  Selain itu 

kearifan lokal biasanya tercermin dalam 

kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang 

telag berlangsung lama yang bersifat 

menjaga dan melestarikan alam.  

Menurut Johan Iskandar (2018:37) aneka 

ragam pengetahuan lokal yang ada tersebut 

diakibatkan karena adanya perkembangan 

bahasa etnis daerah sehingga mereka pun 

dapat berfikir secara sistematis dan teratur 

dalam setiap aktivitasnya membentuk 

berbagai pengetahuan seperti tentang ekologi 

pertanian, pengelolaan agroforestri 

tradisional,penataan ruang dan lain 

sebagainya.  

Kearifan lokal yang ada dalam 

masyarakat Indonesia telah berlangsung 

secara lama dan telah mendarah daging 

dalam setiap aktivitasnya. Menurut Sartini 

(2004:112)  adat dan kebiasaan pada 

dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya 

bernilai baik, karena kebiasaan tersebut 

merupakan tindakan sosial yang berulang-

ulang dan mengalami penguatan 

(reinforcement).  

Menurut Prof Nyoman Sirtha dalam 

Sartini (2004:112) menyatakan bahwa 

bentuk-bentuk kearifan lokal dalam 

masyarakat dapat berupa :nilai,norma, etika, 

kepercayaan adat-istiadat, hukum adat, dan 

aturan-aturan khusus. Karena bentuknya 

yang bermacam-macam tersebut maka fungsi 

dari kearifan lokal itu sendiri menjadi 

bermacam-macam. 

Bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada 

di masyarakat menurut Aulia dan 

Dharmawan dalam Maridi (2010:22) 

mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi 

bermacam-macam pula. Fungsi kearifan 

lokal tersebut antara lain untuk, 1) 

Konservasi dan pelestarian sumber daya 

alam 2) Mengembangkan sumberdaya 

manusia; 3) Pengembangan kebudayaan dan  

ilmu  pengetahuan; serta  4) Petunjuk 

tentang petuah, kepercayaan, sastra, dan 

pantangan  

Beberapa contoh dari kearifan lokal yang 

ada di negara Indonesia yang dikutip dari 

Maridi (2010:21-27) dan PDSPK (2016:15) 

yaitu sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1 Kearifan Lokal di Indonesia 

Nama 

Kearifan 

Lokal 

Daerah  Keterangan 

Celako 

Kumali 

Bengkulu Mengajarkan tentang tata nilai tabu dalam berladang dan 

tradisi tanam tanjak. 

Tana 

Ulen 

Malinau 

Kalimantan 

Timur 

Menyatakan bahwa kawasan hutan dikuasai dan 

menjadi milik masyarakat adat 

 

Maccera 

Tasi 

Luwu Sulawesi 

Selatan 

Upaya menghormati laut, menjaga kebersihannya, 

tidak merusak, dan tidak menguras potensi ikan laut secara 

berlebihan 
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Sistem 

Bera 

Kalimantan 

Barat 

Mengembangkan kearifan lokal dalam pola penataan 

ruang permukiman dengan mengklasifikasi hutan dan 

memanfaatkannya, terdapat penetapan waktu, pembatasan 

penggunaan teknologi dan pengembangan teknologi 

pertanian yang ramah lingkungan. 

Ibeiya Pegunungan 

Arfak, Papua 

Barat 

Rumah adat Suku Moile, yang memiliki kearifan Pada 

proses pembangunan rumah Ibeya, pohon yang akan 

digunakan kayunya untuk membuat rumah tidak langsung 

ditebangmelainkan dilucuti dulu daun-daunnya kemudian 

ditinggal selama dua bulan untuk kemudian ditebang. Hal 

ini untuk menjaga tanah dari erosi atau tanah longsor 

Te aro 

neweak 

Lako 

Papua Menyatakan bahwa alam adalah aku, dimana Gunung 

Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama, 

tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia 

sehingga dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat 

dilakukan secara hati-hati.  

 

Piil 

Pesenggi

ri 

Lampung Falsafah hidup yang terdiri atas “nemui nyimah” 

(ramah lingkungan), “nengah nyappur” (keseimbangan 

lingkungan), “sakai sambayan” (pemanfaatan lingkungan), 

dan “jaluk adek” (pertumbuhan lingkungan) 

Bejambe Pariaman 

Sumatera Barat 

Upacara adat syukuran melalui penanaman mangrove 

yang pada akhirnya mengurangi abrasi pantai.  

Nyabuk 

Gunung 

Jawa Tengah Suatu bentuk upaya mengurangi tanah longsor untuk 

kegiatan pertanian dengan cara membuat terasering pada 

lahan pertanian yang ada pada lereng-lereng dataran tinggi.  

Sasi Maluku Memiliki kearifan aturan adat yang menjadi pedoman 

dalam mengelola lingkungan dan memanfaatkan 

sumberdaya alam 

Awig-

awig 

Lombok NTB Aturan adat yang harus ditaati oleh setiap warga 

masyarakat sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak 

terutama dalamberinteraksi dan mengelola sumberdaya 

alam dan lingkungan 

Subak Bali Kearifan lokal masyarakat yang mengatur sistem 

perairan dalam pertanian yang dilakukan di wilayah Bali 

dengan konsepsi Tri Hita Karana nya.  

Sumber: Studi Literaratur 2018  

 

Keanekaragaman kearifan lokal atau 

local wisdom di Indonesia tersebut 

merupakan khazanah atau kekayaan yang 

berharga bagi bangsa Indonesia, 

keberagaman tersebut harus dapat disadari 

dan terus ditransformasikan kepada generasi 

penerus bangsa agar dapat benar-benar 

diketahui bahwa Indonesia adalah negara 

yang kaya akan budaya hasil pemikiran 

manusianya. Dengan adanya kesadaran akan 

keberagaman budaya bahkan keberagaman 

gagasan-gagasan kebudayaan yang 

terimplementasi dalam local wisdom 

Indonesia tersebut, maka akan memberi 

penguatan terhadap jati diri bangsa serta 

dapat membantu manusia Indonesia dalam 

memecahkan permasalahan-permasalahan 

kontekstual sekarang ini dengan cara-cara 

yang berasal dari jiwa kepribadian bangsa. 

Menurut Surasmi dalam Ardyanto 

Tanjung (2015:25) menyatakan bahwa upaya 

penguatan nilai-nilai kearifan lokal dapat 
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dilakukan dengan menggunakan dua cara 

Pertama: upaya  eksternal, seperti halnya 

pemilik  budaya lokal, kearifan lokal, (local 

wisdom, indeginous wisdom) mesti menyikapi 

secara arif   budaya asing  yang mau masuk. 

Kedua: upaya internal,   budaya lokal,   

kearifan lokal, (local wisdom,indigenous 

wisdom) diangkat  kembali  ke  permukaan, 

sehingga tampak nilai-nilai kultural dari 

balik  simbol-simbol  yang ada.   

Berdasarkan karakteristik upaya 

penguatan diatas baik secara eksternal dan 

internal maka kita dapat mengambil suatu 

sintesa bahwa peran eksternal maupun internal 

dapat dilakukan melalui  bidang pendidikan 

yakni sarana pembelajaran di kelas dengan 

mengintegrasikan pembelajaran local wisdom 

tersebut dengan mata pelajaran yang ada 

supaya dapat terbentuk suatu aspek kognitif 

yang mantap dalam memahami perkembangan 

budaya luar dan upaya pengangkatan kembali 

tema-tema local wisdom di Indonesia.  

Hal yang perlu disadari bersama bahwa 

keberadaan budaya nusantara harus dapat 

disesuaikan dengan kondisi kontemplasi 

dunia sekarang, karena budaya nusantara,  

dalam  sejarahnya  bukan semata-mata 

“bentukan‟ dari berbagai budaya lokal 

(pribumi, asli, dan yang sejenis),  melainkan 

juga tidak  lepas dari budaya dari negara-

negara lain. Sistem kepercayaan atau 

keagamaan yang berkembang di Indonesia   

merupakan salah satu contohnya. Budaya 

nusantara tidak  lahir di dalam ruang yang 

kosong, melainkan  ruang  yang  terbuka  dan 

dinamis (Kacung Marijan, 2013:25). Terkait 

dengan hal itu maka dalam kepentingan 

pendidikan pembelajaran berbasis kearifan 

lokal pada tata kelolanya juga dapat merajut 

peningkatan kompetensi peserta didik dalam 

menghadapi kontemplasi dunia sekarang. 

 

Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam 

Pembelajaran Geografi 

Integrasi pembelajaran berbasis kearifan 

lokal dalam mata pelajaran perlu dilakukan 

untuk menanamkan nilai-nilai luhur dari 

kearifan lokal. Menurut Ika Oktavianti 

(2017:36) kajian kearifan budaya lokal perlu 

dikembangkan dalam pendidikan karena 

memiliki manfaat yaitu melahirkan generasi-

generasi yang kompeten dan bermartabat, 

merefleksikan nilai- nilai budaya, berperan 

serta dalam membentuk karakter bangsa,  

ikut  berkontribusi terciptanya identitas 

bangsa, dan ikut andil dalam melestarikan 

budaya bangsa. 

Menurut Amani dalam Kristianti Elok 

(2017:2) salah satu cara Indonesia menjadi 

negara maju adalah melalui pemanfaatan 

sumber daya, kekayaan dan budaya sendiri, 

sehingga mencapai kemandirian dan 

kepercayaan diri. Oleh karena itu 

pencanangan pendidikan kearifan lokal untuk 

diimplementasikan dalam pembelajaran 

merupakan konsekuensi yang harus 

dijalankan.  

Pengembangan kurikulum nasional 

dewasa ini mengapa harus 

mempertimbangkan keberadaan kearifan 

lokal?, hal tersebut dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas 

kurikulum untuk beradaptasi dengan 

perubahan zaman dan tetap menjaga  

kearifan lokal sebagai gerakan kehidupan 

masyarakat (Moh Yamin, 2017:47).  

Ada dua poin manfaat dengan 

memasukkan kearifan lokal menuju 

kurikulum nasional. Yang pertama adalah 

bahwa identitas lokal dikembangkan kepada 

siswa sehingga mereka tahu identitas lokal 

mereka di mana mereka berasal, mereka 

hidup, dan mereka berinteraksi. Yang kedua 

adalah bahwa tujuan pendidikan nasional 

untuk memperkenalkan dan mengajarkan 

identitas nasional tercapai di mana Indonesia 

dengan berbagai jenis budaya diinternalisasi 

kepada siswa. Mereka tidak hanya tahu 

identitas mereka sendiri, tetapi juga tahu 

yang lain seperti lokal identitas dari daerah 

lain di republik ini (Moh Yamin, 2017 :51). 

Rozikan dalam Ita Oktavianti (2017:37) 

menjelaskan sumber-sumber kearifan budaya 

lokal yaitu berupa potensi manusiawi, 

potensi agama, potensi budaya, dan potensi 

alam. Keempat potensi tersebut dapat 

diajarkan melalui beberapa strategi yang 

diintegrasikan dalam mata pelajaran. Contoh 

pengintegrasian ini dapat dilihat pada 

pembelajaran geografi itu sendiri.  
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Pembelajaran geografi dengan aspek 

kajian geosfera dapat menjadi sarana dalam 

menuangkan berbagai macam khazanah nilai 

luhur kearifan lokal bangsa. Selain itu 

Menurut Johan Iskandar (2018:9) 

keanekaragaman budaya suku atau etnis di 

Indonesia tersebut muncul karena adanya 

perbedaan lokasi bermukim setiap etnis yang 

tersebar diberbagai lokasi/geografis dan 

ekosistem. Dengan demikian terlihat jelas 

bahwa terdapat peran yang sangat vital bagi 

pembelajaran geografi dengan berbagai 

karakteristiknya untuk dapat diintegrasikan 

dengan pembelajaran berbasis kearifan lokal 

tersebut, karena setiap budaya yang muncul 

tidak terlepas dari lingkungan geografisnya. 

Proses integrasi tersebut pada akhirnya dapat 

memberikan manfaat terutama berkaitan 

dengan wawasan peserta didik mengenai 

kekhasan falsafah hidup bangsa Indonesia itu 

sendiri. 

Apabila dilihat secara mendalam pada 

kurikulum geografi tahun 2013 maka kita 

dapat mengetahui kerangka materi pokok dan 

ruang lingkup mata pelajaran Geografi yang 

meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Materi Pokok Pembelajaran Geografi dalam Kurikulum 2013  

Pengetahuan dasar geografi dan langkah-langkah penelitian geografi terhadap 

fenomena geosfera. 

Hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagai akibat dari dinamika  

geosfera. 

Kondisi geografis Indonesia untuk ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan 

industri, dan energi alternatif. 

Sebaran  barang tambang di Indonesia berdasarkan nilai strategisnya. 

Mitigasi dan adaptasi bencana alam dengan kajian geografi. 

Dinamika dan masalah kependudukan serta sumber daya manusia di Indonesia 

untuk pembangunan. 

Keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional dalam konteks interaksi 

global. 

Kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, 

pertambangan, industri, dan pariwisata. 

Pelestarian lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Pengetahuan dan pemanfaatan citra penginderaan jauh, peta, Sistem Informasi 

Geografis (SIG) untuk kajian pembangunan 

Pola persebaran, interaksi spasial, dan pewilayahan dalam perencanaan 

pembangunan. 

Kajian kondisi geografis negara maju dan negara berkembang untuk terjalinnya 

hubungan yang saling menguntungkan 

     Sumber: Kurikulum Mata Pelajaran Geografi 2013 

 

Aspek-aspek diatas merupakan materi-

materi pokok yang ada pada mata pelajaran 

geografi yang dapat dipersiapkan untuk 

diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis 

nilai-nilai kearifan lokal.  

Apabila dilihat dari berbagai aspek 

materi yang dikaji dalam pembelajaran 

geografi terdapat secara eksplisit dituliskan 

tentang pembelajaran kearifan lokal (poin 9) 

dalam pemanfaatan sumber daya alam, 

industri, pariwisata, pertanian maupun 

pertambangan. Ini merupakan salah satu 

bukti bahwa nilai-nilai kearifan lokal telah 

dimasukkan dalam pembelajaran geografi 

dan dijelaskan secara eksplisit dalam 

kurikulum pembelajaran geografi di kelas.  

Pengembangan pembelajaran kearifan 

lokal pada dasarnya tidak hanya dapat 

digunakan pada satu materi saja. Akan tetapi 

dapat dikembangkan dalam pokok materi 

lainnya. oleh karena itu perlu terus adanya 

kajian tentang penelaahan materi yang dapat 
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diintegrasikan dengan materi pokok 

pembelajaran geografi itu sendiri.  

Terkait dengan cara dan tata aturan  

pengintergrasian pembelajaran geografi 

dengan nilai kearifan lokal maka dalam UU 

No 5 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

menyatakan bahwa konten lokal untuk setiap 

tingkat pendidikan yang mengandung potensi 

dan keunikan lokal tentang proses belajar. 

dapat dikembangkan dan diimplementasikan 

di setiap tingkat pendidikan termasuk dalam 

pembelajaran dengan memperhatikan aspek 

pengetahuan, perilaku, dan keterampilan 

siswa sehingga mereka 1) Tahu dan menjadi 

lebih akrab dengan lingkungan mereka secara 

sosial dan budaya; 2) Memiliki kemampuan 

dan keterampilan serta pengetahuan tentang 

daerah mereka yang berguna untuk diri 

mereka sendiri dan lingkungan mereka; dan 

3) Tingkah laku sendiri sesuai dengan nilai 

dan norma berdasarkan ketersediaan di 

daerahnya masing-masing. Dengan memiliki 

mereka, dapat mempertahankan nilai-nilai 

jangkar untuk mendukung bangunan 

nasional. 

Berdasarkan keterangan diatas maka 

pada proses integrasi nilai kearifan lokal 

dalam pembelajaran geografi harus ada 

penyesuaian untuk melihat bagaimana 

materi-materi yang ada dalam geografi itu 

sendiri yang dapat diintegrasikan dengan 

nilai-nilai kearifan lokal dengan dasar 

pertimbangan aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan dari peserta didik.  

Keterkaitan nilai-nilai kearifan lokal 

yang akan dimasukkan kedalam 

pembelajaran harus mengelaborasi materi 

geografi dengan fungsi kearifan lokal yang 

berlaku sehingga sinkronisasi materi yang 

ada dapat dilakukan secara tepat dan efektif. 

Penyelerasan materi pokok pada pembelajarn 

geografi yang diintegrasikan dengan nilai 

kearifan lokal harus memperhatikan 

kebermanfaatan dari berbagai nilai kearifan 

lokal yang ada. Pusat Data Statistik 

Pendidikan dan Kebudayaan (2016:10-11) 

menyatakan bahwa sebagai sistem 

pengetahuan lokal, kearifan lokal memiliki 

manfaat untuk 1) Konservasi dan pelestarian 

sumberdaya alam 2) Mengembangkan 

sumber daya manusia 3) Pengembangan 

kebudayaan dan ilmu pengetahuan 4) Petuah, 

kepercayaan, sastra dan pantangan.  

Selain kebermanfaatan yang 

dimunculkan dalam kearifan lokal, 

pertimbangan integrasi pembelajaran 

geografi berbasis kearifan lokal juga harus 

mengejawantahkan ciri kearifan lokal itu 

sendiri yaitu: 1) Mampu bertahan terhadap 

budaya luar 2) Memiliki kemampuan 

mengakomodasi unsur-unsur budaya luar 3) 

Mempunyai kemampuan mengendalikan 4) 

Mempunyai kemampuan mengintegrasikan 

unsur budaya luar ke dalam budaya asli 5) 

Mampu memberi arah pada perkembangan 

budaya. (PDSPK, 2015:12) 

Pada akhirnya proses integrasi nilai 

kearifan lokal pada pembelajaan geografi 

yang telah disesuaikan dengan kriteria 

kebermanfataan dan ciri yang ada tersebut 

dapat diterapkan dan dapat digunakan 

sebagai alternatif untuk mengupayakan 

kegiatan pengembangan kemampuan 

metakognitif melalui berbagai inovasi 

pembelajaran terutama kaitannya dengan 

pemenuhan akan kecakapan hidup peserta 

didik dalam menghadapi tantangan global.  

 

Geoliteracy. 
Pembudayaan gerakan literasi pada 

dasarnya adalah suatu upaya untuk 

menyiapkan generasi penerus bangsa untuk 

menghadapi tantangan global melalui 

pembelajaran abad ke 21. Salah satu bagian 

integral dari pembelajaran abad ke 21 yaitu 

adanya penguatan untuk meningkatkan 

literasi peserta didik (Panduan Implementasi 

Keterampilan abad 21 Kurikulum 2013 di 

SMA:4). Pada hakikatnya literasi itu sendiri 

memiliki arti keberaksaran, atau kemampuan 

kemampuan membaca dan menulis (I Made 

Ngurah, 2017:7). Lebih luas Goody & Watt, 

1963; Chafe & Danielewicz, 1987; Olson, 

1991; Ong, 1992 dalam Tadkiroatun 

Musfiroh (2016:3) menjelaskan bahwa 

literasi adalah keterampilan membaca dan 

menulis dasar ke pemerolehan dan 

manipulasi pengetahuan melalui teks tertulis, 

dari analisis metalinguistik unit gramatikal 

ke struktur teks lisan dan tertulis, dari 
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dampak sejarah manusia kekonsekuensi 

filosofis dan sosial pendidikan.  

Berdasarkan dari keterangan diatas maka 

dapat kita ketahui bahwa literasi adalah 

keterampilan yang dimiliki seseorang untuk 

mengkonstruksi pengetahuan yang 

didapatkan melalui kegiatan membaca dan 

menulis yang dilakukan secara simultan. 

Menurut Nindya Faradina (2017:2) 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

menggalakkan kegiatan literasi kepada siswa 

yaitu dengan tujuan untuk menumbuhkan 

budi pekerti remaja melalui budaya membaca 

dan menulis, karena berdasarkan hasil survei 

PIRLS 2006, posisi kompetensi literasi 

membaca siswa Indonesia pada hasil survei 

internasional dapat dikatakan sangat rendah. 

Indonesia menduduki nomor 41 dari 45 

negara yang disurvei dalam kegiatan 

tersebut.  

Pembelajaran geografi yang merupakan 

sarana membelajarkan ruang kehidupan 

manusia dapat digunakan sebagai cara 

meningkatkan literasi siswa. Kaitannya 

dengan pembelajaran geografi, usaha 

meningkatkan kemampuan literasi disini 

dilaksanakan dengan cara  menganalisa 

segala dinamika yang terjadi dalam ruang 

permukaan bumi dan perubahan-perubahan 

yang terjadi di dalamnya melalui suatu 

konsep literasi wawasan kegeografian (Geo-

literacy) oleh karena itu Geo-literacy 

menjadi bagian integral yang tidak dapat 

dipisahkan dalam pembelajaran geografi itu 

sendiri.  Geoliteracy merupakan salah satu 

kemampuan metakognitif khas yang harus 

dimiliki oleh peserta didik dalam 

mempelajari mata pelajaran geografi itu 

sendiri terutama dalam menghadapi 

tantangan hidup pada abad ke 21. Menurut 

Menurut Edelson dalam Lia Galeni (2016:18) 

menyatakan bahwa “Geo-literacy” 

merupakan dimensi keaksaraan geografis 

yang melibatkan pemahaman yang lebih baik 

dari kompleksitas dunia, dari interkoneksi 

yang ada serta cara di mana suatu komunitas 

dapat  mempengaruhi komunitas lain dan 

sebaliknya. 

F Urfan (2017:3) dalam artikel “Geo-

literacy between School Environment and 

Student Spatial Intellegence” menyatakan 

bahwa  Kepekaan manusia terhadap kondisi 

geografis dari ruang yang mereka tempati 

ditentukan oleh Geo-literacy. Kemampuan 

Geo-literacy adalah pemahaman individu 

tentang fenomena atau gejala apa pun yang 

terjadi di lingkungan sekitarnya berdasarkan 

persepsi Geografis. Persepsi geografi 

dicirikan oleh pengenalan tiga aspek, yaitu 

interkoneksi, interaksi, dan implikasi. Geo-

literacy adalah konsep yang diprakarsai oleh 

National Geographic Society pada tahun 

2009. Yang  menggambarkan keaksaraan 

seseorang untuk melihat berbagai peristiwa 

dan gejala di permukaan bumi dengan 

pendekatan Geografis. Geo-literacy akan 

berguna sebagai pendekatan baru dalam 

mengambil keputusan yang lebih tepat dan 

efektif untuk konsep ini dengan berbagai 

komponen yang alami dan sosial di 

permukaan bumi.  

Geo-literacy adalah keterampilan yang 

paling penting dalam perkembangan dunia 

abad ke-21 untuk membangun identitas 

kelompok dan juga  untuk pengembangan 

pribadi masyarakat, hal tersebut 

memungkinkan karena ini sebagai jalan 

untuk mengetahui dimana mereka bertempat 

sekarang. Ini juga berfungsi sebagai sumber 

inspirasi untuk pengembangan kepribadian, 

kemampuan memaikan peran dan 

menananamkan sifat nasionalisme kepada 

masyarakat. (Lia Galani, 2016:17).   

 

Pembelajaran Geografi Terintegrasi Nilai 

Kearifan Lokal Dan Upaya Peningkatan 

Geoliteracy Peserta Didik.  

Norton dalam Tadkiroatun Musfiroh 

(2016:7) menjelaskan bahwa literasi itu 

bukan sekedar kemampuan membaca dan 

menulis saja melainkan hubungan antara 

kemampuan itu dengan lingkungannya, baik 

dalam tataran lokal, regional, dan 

transnasional. Dalam PISA (2009) dan 

PIRLS (2011) ‘lingkungan’ literasi ini digali, 

dari keadaan infrastruktur negara yang dapat 

mendukung kebijakan pendidikan sampai 

pada tataran praksis pada kegiatan belajar 

sehari-hari. 
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Dalam konteks pembelajaran di 

Indonesia, kekayaan multikultur dan 

multilingualisme Indonesia menjadi variabel 

penting yang harus diperhatikan dalam 

peningkatan literasi peserta didik. Apalagi 

secara sosioekonomi, Indonesia tergolong 

negara berkembang yang masih menyisakan 

pekerjaan besar untuk meningkatkan 

kesejahteraan bangsa. (Tadkiroatun 

Musfiroh 2016:4). Kenyataan tersebut juga 

didukung oleh pendapat Abdul Hadi W.M 

dalam Putera Manuaba (1999:58) yang 

menyatakan bahwa unsur budaya dan tradisi 

masyarakat sebenarnya merupakan sumber 

inspirasi baik dalam pembentukan jiwa 

bangsa maupun sumber ciptaan karya baru. 

Epon Ningrum (2017:4) juga menyatakan 

bahwa Penggunaan kearifan lokal dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan sikap 

moral lingkungan, baik sebagai media 

pengajaran serta sumber pembelajaran. serta 

dapat menjadi literatur peserta didik dalam 

pembelajaran. Berkaitan dengan semua itu 

maka Kurikulum yang berlaku di Indonesia 

khususnya mata pelajaran sebagai 

pendukung budaya literasi harus dapat 

memberikan ruang bagi pengembangan 

khazanah budaya dalam upaya peningkatan 

literasi dari peserta didik itu sendiri 

(Tadkiroatun Musfiroh 2016:5)  

Berdasarkan hal tersebut maka 

kemampuan literasi peserta didik memang 

harus dapat ditingkatkan melalui 

pemberdayaan variabel penting dalam 

peningkatan literasi itu sendiri yaitu 

kekayaan multikultur dan multilingualisme 

dalam budaya masyarakay yang memiliki 

latar belakang sosioekonomi masyarakat 

yang berbeda. Sehingga perlu adanya jalan 

untuk mengadopsi variabel tersebut dalam 

suatu kegiatan pembelajaran guna dapat 

dijadikan sumber belajar dan pengajaran dan 

dapat meningkatkan kemampuan literasi 

peserta didik.  

Pemberdayaan kekayaan multikultur dan 

multilingualisme dan latar belakang 

sosioekonomi tersebut sebagai sumber 

belajar dapat termanifestasikan dalam suatu 

pembelajaran yang dapat mengakomodir 

kepentingan antara nilai-nilai kearifan lokal 

dan wawasan khazanah kekayaan ruang 

budaya Indonesia, pembelajaran geografi 

merupakan salah satu mata pelajaran yang 

dapat diintegrasikan dengan nilai kearifan 

lokal yang ada untuk meningkatkan literasi 

dari peserta didik terutama segala yang 

terkait dengan wawasan kegeografian (Geo-

literacy).  

Lia Galani dalam artikel “Geo-literacy 

as The Basic Of The Building Of Cultural” 

menyatakan bahwa keberadaan keberagaman 

disuatu wilayah, akan mempengaruhi 

perkembangan kelompok. keragaman 

tersebut dapat dijadikan topik dalam 

pengembangan tema  Geo-literacy dalam 

pembelajaran geografi di kelas yang 

selanjutnya dapat didekati melalui 

karakteristik deskripsi dan gambar dalam 

keperluan pendidikan. 

Pembelajaran geografi yang merupakan 

pembelajaran berbasis ruang yang membahas 

segala kriteria variasi permukaan bumi jika 

diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan 

lokal tersebut dapat menjadi solusi atas 

minimnya kemampuan literasi dari peserta 

didik terutama berkaitan dengan kemampuan 

Geo-literacy peserta didik. Hal tersebut 

dikarenakan pembelajaran geografi berbasis 

kearifan lokal tersebut akan memantik dan 

merangsang peserta didik untuk melihat 

keanekaragaman potensi geo-culture yang 

ada di Indonesia dan mendorong mereka 

untuk mencari tahu akan potensi-potensi 

keruangan terkait dengan kearifan lokal itu 

sendiri. Pada akhirnya kemampuan literasi 

peserta didik terutama dalam wawasan 

kegeografian (geo-literasi) akan mudah 

terbentuk karena motivasi dan pemicu yang 

telah diberikan. 

Keberadaan dari pembelajaran geografi 

berbasis kearifan lokal untuk peningkatan 

Geo-literacy peserta didik diharapkan dapat 

menjadi sumber dan bahan ajar untuk 

penerapan pembelajaran kearifan lokal yang 

dapat meningkatkan literasi peserta didik. 

Yang dimana hal tersebut selaras dengan 

pendapat Ika Oktavianti (2017:35) dalam 

jurnalnya yang menyatakan bahwa 

permasalahan pendidikan kearifan lokal 

selama ini adalah sumber dan bahan ajar yang 
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berkaitan dengan budaya lokal serta memuat 

konten kearifan lokal masih sangat minim, 

oleh karena itu gerakan literasi sekolah 

mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang 

beragam yang disesuikan dengan kebutuhan 

geografis, bakat, serta potensi peserta didik. 

 

DISKUSI 

Peran pendidikan dan khususnya 

pendidikan geografis bersifat kardinal 

melalui tema yang dipilih untuk mencapai 

pemahaman tentang identitas bangsa melalui 

perbedaan karakteristik budaya yang ada 

serta kaitannya dengan elemen struktural 

harmonisasi manusia dengan alam. Hal 

tersebut merupakan metode yang diajukan 

oleh geografi dalam menggambarkan 

transformasi elemen pengetahuan pada unit-

unit tematik terutama terkait pada 

pemahaman identitas budaya melalui 

peningkatan  Geo-literacy.  

Penerapan pembelajaran geografi yang 

diintegrasikan dengan nilai kearifan lokal 

dapat diambil dalam beberapa topik materi 

pembelajaran yang dianalisis dan disesuaikan 

dengan fungsi kebermanfaatan dari nilai 

kearifan lokal itu dalam kehidupan manusia 

yang terejawantahkan dalam aktivitas 

manusianya diberbagai daerah di Indonesia.  

Hal-hal yang menjadi penekanan dalam 

pembelajaran terintegrasi ini yaitu beberapa 

topik yang memang menjadi ciri khas 

keterkaitan antara geografi dan kearifan lokal 

itu sendiri, seperti pada tema-tema khusus: 1) 

Konservasi lahan 2) Pengelolaan pertanian 3) 

Adaptasi lingkungan 4) Mitigasi bencana 5) 

Pengurangan dampak pencemaran. Akan 

tetapi untuk keperluan pendidikan 

kegeografian, pembelajaran berbasis kearifan 

lokal tersebut dapat dikembangkan lebih 

dalam lagi sesuai dengan pengintegrasian 

materi-materi yang ada pada pembelajaran 

geografi yang dikaitkan dengan fungsi 

kebermanfaatan nilai kearifan lokal tersebut.  

Beberapa integrasi nilai kearifan lokal 

dalam pembelajaran geografi dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

Tabel 3. Beberapa Topik Pengintegrasian Materi Geografi dengan Nilai Kearifan Lokal  

Materi Pokok yang  

diintegrasikan 

Kajian Nilai Kearifan 

Lokal yang diintegrasikan 

Contoh Kearifan Lokal 

Pengetahuan dasar 

geografi dan langkah-

langkah penelitian geografi 

terhadap fenomena geosfera 

Nilai-nilai kearifan 

lokal yang digunakan 

sebagai studi kasus 

penelitian geografi 

Kearifan lokal masyarakat 

Baduy Banten dalam melihat 

perbedaan Baduy Kenekes dan 

Baduy Panamping 

Hubungan antara 

manusia dengan lingkungan 

sebagai akibat dari dinamika  

geosfera 

Nilai-nilai kearifan 

lokal yang terdapat pada 

pengelolaan sumber daya 

air (hidrologis) 

Kearifan lokal masyarakat 

bali “Subak” yaitu sistem irigasi 

pertanian yang membagi bagian 

DAS untuk beberapa 

pemanfaatan yang teratur. 

Sebaran  barang 

tambang di Indonesia 

berdasarkan nilai 

strategisnya 

Nilai-nilai 

pengelolaan sumber daya 

tambang 

Kearifan lokal Papua 

“Ngangkuk merana” dalam 

eksplorasi barang tambang 

emas yang bersifat 

menghormati alam 

Kondisi geografis 

Indonesia untuk ketahanan 

pangan nasional, penyediaan 

bahan industri, dan energi 

alternatif 

Nilai-nilai kearifan 

lokal yang terdapat pada 

pengelolaan sistem 

pertanian 

Kearifan Lokal masyarakat 

Lampung “Ngumo” dalam 

proses bertani dengan sifat 

kegotongroyongannya dalam 

mengelola lahan 

Pelestarian lingkungan 

hidup kaitannya dengan 

pembangunan yang 

Nilai-nilai kearifan 

lokal dalam pemanfaatan 

lingkungan hidup 

Kearifan lokal pitutur 

masyarakat jawa “Sak Madya” 

yang berarti Jangan boros dan 
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berkelanjutan secukupnya dalam 

memanfaatkan air. 

Mitigasi dan adaptasi 

bencana alam dengan kajian 

geografi 

Nilai-nilai kearifan 

lokal dalam memanjemen 

bencana alam 

Kearifan lokal Minang 

“Bejambe” melakukan 

penanaman mangrove yang 

dapat menredam gelombang 

tsunami 

Dinamika dan masalah 

kependudukan serta sumber 

daya manusia di Indonesia 

untuk pembangunan 

Nilai-nilai kearifan 

lokal dalam kehidupan 

bermasyarakat 

Kearifan lokal Lampung 

”Nemui Nyimah” yang 

menanamnkan nilai 

kebersamaan dalam perbedaan 

yang ada dalam kehidupan 

masyarakat 

Pola persebaran, 

interaksi spasial, dan 

pewilayahan dalam 

perencanaan pembangunan. 

 

Nilai-nilai kearifan 

lokal dalam penataan 

permukiman 

Kearifan lokal Sistem Bera 

Kalimantan Barat yang 

mengembangkan kearifan lokal 

dalam pola penataan ruang 

permukiman disesuaikan 

dengan pemanfaatan lahan. 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti 2018. 

Pada tabel analisis diatas maka dapat 

kita lihat bahwa ada beberapa contoh tema 

dari setiap pokok materi yang dapat dikaitkan 

dengan penelaahan kearifan lokal yang ada di 

Indonesia. Beberapa contoh diatas 

merupakan sebagian dari kasus 

pengintegrasian yang dapat dilakukan oleh 

pendidikan geografi untuk memasukkan 

nilai-nilai kearifan lokal budaya bangsa.  

Materi-materi kajian geografi merupakan 

materi potensial yang dapat dikembangkan 

untuk pembelajaran kearifan lokal. hal 

tersebut diharapkan dapat menjawab 

permasalahan akan sumber belajar yang 

digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

tersebut dan pada akhirnya pembelajaran 

kearifan lokal di sekolah dapat terlaksana 

dengan baik. Hasil akhir dari pembelajaran 

geografi berbasis kearifan lokal tersebut yaitu 

kemampuan peserta didik menggali dan 

mengeksplorasi potensi-potensi budaya yang 

ada berbasis keruangan. Proses penggalian 

akan memicu dari gairah membaca dan 

menulis tentang pola keruangan dari budaya 

peserta didik dan Pada akhirnya penggalian 

akan pemaknaan pemahaman distribusi 

kearifan lokal yang ada di Indonesia dapat 

menciptakan peningkatan Geo-literacy 

pesera didik 

Proses peningkatan Geo-literacy peserta 

didik tersebut terjadi melalui proses yang 

dikendalikan dalam pembelajaran, kata 

“dikendalikan” tersebut memiliki pemaknaan 

bahwa memang upaya peningkatan tersebut 

dilakukan dengan penciptaan kondisi yang 

mendesak peserta didik menggali lebih dalam 

pengetahuan yang baru ia ketahui. Skema 

peranan pembelajaran geografi terintegrasi 

dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya 

peningkatan Geo-literacy peserta didik dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Pembelajaran Geografi Berbasis Kearifan Lokal untuk 

Peningkatan Geo-literacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka diatas menjelaskan alur 

berpikir dari suatu gagasan pembelajaran 

geografi yang diintegrasikan dengan nilai-

nilai kearifan lokal dapat meningkatkan 

Geo-literacy peserta didik. Berawal dari 

konsep ruang dan budaya bangsa 

terbentuklah suatu konsep pembelajaran 

terintegrasi yang memadukan 

pembelajaran geografi dangan nilai-nilai 

kearifan lokal yang kemudian dapat 

dikaitkan dengan melihat hubungan 

kebermanfaatan nilai kearifan lokal yang 

ada dengan segala fenomena geosfer yang 

terjadi dalam  pembelajaran geografi.  

Adanya pengintegrasian pembelajaran 

tersebut kemudian memberikan 

konsekuensi terbentuknya abstraksi 

pengetahuan tentang Geo-Culture yang 

menjelaskan bagaimana variasi dan 

distribusi berbagai budaya yang ada di 

Indonesia itu sendiri serta  proses-proses 

yang terjadi didalamnya. Proses tersebut 

berlangsung dalam suatu proses 

pembelajaran dan mengendalikan peserta 

didik agar dapat menggali dan 

mengeksplorasi khazanah keruangan 

terkait dengan kebudayaan tersebut dan 

pada akhirnya terbentuklah suatu 

peningkatan akan Geo-literacy peserta 

didik.  

Disisi lain terdapat faktor pendorong 

peningkatan Geo-literacy dalam 

pembelajaran  yang diantaranya berasal 

dari konsep ruang itu sendiri yang 

memberikan gambaran tentang setiap 

bagian dipermukaan bumi yang 

mengakomodasi manusia melakukan 

aktifitasnya (Hadi Sabari, 2009:5). Di sisi 

yang lain adanya budaya bangsa di setiap 

wilayah memberikan konsekuensi 

terbentuknya masyarakat multikultural di 

Indonesia. Adanya kondisi multikultural 

dalam kehidupan masyarakat tersebut 

menjadi variabel dalam peningkatan Geo-

literacy, hal tersebut terjadi karena 

beragamnya latar belakang sosioekonomi 

masyarakat tersebut memberikan 

kompleksitas budaya yang terjadi dalam 

ruang.  

 

KESIMPULAN  

Peningkatan Geo-literacy Peserta 

Didik Melalui Pembelajaran Geografi 

Berbasis Kearifan Lokal merupakan proses 

pemanfaatan inovasi pembelajaran yang 

ada untuk meningkatkan kecakapan hidup 

individu dalam mata pelajaran geografi. 

Hakikat inovasi pembelajaran ini tercipta 

akibat kondisi masyarakat yang 

multikultural dengan latar belakang yang 

Fungsi Kebermanfaatan 
1. Konservasi lahan  

2. Pengelolaan 

Pertanian 

3. Mitigasi Bencana  

4. Adaptasi 

Lingkungan  

5. Dampak pencemaran 

6. Lain-lain   

Ruang 

Pembelajaran Geografi Fenomena Geosfer 

Pembelajaran Geografi Berbasis 

Nilai-Nilai Kearifan Lokal  

Fenomena  

Geo-Cultur 

Geo-literacy 

Peserta Didik 

 

Kecakapan 

Abad 21  

Kearifan Lokal  

Budaya Bangsa 
Multikultur Society  
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berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

kemudian akan dilihat dan ditelaah dengan 

kacamata identitas budaya dengan segala 

kekhasan daerahnya serta memicu 

berkembangdan  meningkatnya Geo-

literacy dari peserta didik itu sendiri.  Hasil 

penelitian ini pada akhirnya menyatakan 

bahwa:  

1. Pembelajaran geografi di sekolah dapat 

diintegrasikan dengan nilai-nilai 

kearifan lokal budaya bangsa dengan 

proses penyesuaian materi pokok 

dengan fungsi kebermanfaatan nilai 

kearifan lokal itu sendiri.  

2. Integrasi nilai kearifan lokal dengan 

pembelajaran geografi dapat 

meningkatkan Geo-literacy peserta 

didik melalui pemberdayaan topik 

keragaman budaya bangsa yang 

dikaitkan dengan budaya manusia 

Indonesia dalam pemanfaatan lahan, 

konservasi lahan, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pertanian 

atau aktifitas lain yang terkait dengan 

geo-cultural. Hal tersebut kemudian 

akan berimplikasi pada peningkatan 

Geo-literacy sekaligus menanamkan 

nilai-nilai kearifan lokal pada generasi 

penerus bangsa.  
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh model 

pembelajaran Draw&Tell (D&T) terhadap kemampuan berkomunikasi anak.Observasi 

dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai prilaku yang muncul sesuai dengan 

penilaian kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan model D&T terhadap 30 orang 

anak yang dipilih secara random sample. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa nilai normalitas 

data sebesar 0,09 dengan nilai uji beda sebesar 0,759. 

Kata Kunci: Draw & Tell, Kerampilan berkokuminasi, Anak usia dini. 

 

Abstract 

This study aims to obtain information about the influence of Draw & Tell (D & T) 

learning models on children's communication skills. Observations were made to obtain 

information on behaviors that emerged in accordance with the assessment of the ability to 

communicate by using the D & T model of 30 children who were randomly selected. Based 

on the results of the study, the data normality value is 0.09 with a different test value of 0.759. 

 

PENDAHULUAN 

Masa kanak-kanak atau masa usia dini 

adalah masa yang sangat fundamental bagi 

kehidupan anak kelak. Berbagai hal yang 

diberikan dan diterima anak waktu kecil 

akan menjadi dasar serta pijakan bagi masa 

depannya. Anak usia dini merupakan 

individu yang memiliki hak dan kewajiban 

dalam memenuhi capaian 

perkembangannya. Selain itu, anak harus 

dipersiapkan kebutuhannya guna menjadi 

inidividu yang siap untuk beradaptasi dalam 

perubahan tuntutan global. Seperti halnya 

dalam menghadapi tantangan-tantangan 

pada abad ke 21 yang terdapat berbagai 

macam keterampilan yang hendak anak 

miliki agar anak mampu bersaing dan 

menjadi pribadi yang sukses dalam 

persaingan global. Keterampilan-

keterampilan penting di abad ke-21 masih 

relevan dengan pilar-pilar kehidupan yang 

terdiri dari empat jenis. Hal tersebut 

mencakup learning to know, learning to do 

learning to be dan learning to live together. 

Prinsip-prinsip pada pilar tersebut memiliki 

keterampilan yang perlu diberdayakan 

dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, 

seperti pada keterampilan berpikir kritis, 

pemecahan masalah, metakognisi, 

keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, 

inovasi dan kreasi, literasi infromasi, dan 

berbagai ketermapilan lainnya.  

Berbagai jenis keterampilan abad 21 

menjadi tantangan setiap individu. Seperti 

halnya bagi para guru khususnya guru anak 

usia dini yang memiliki peran penting 

dalam menyiapkan dan memfasilitasi anak-

anak untuk memiliki kemampuan atau 

keterampilan abad 21. Saat ini, pada 

keterampilan abad 21 yang masih kurang 

kompeten adalah dalam hal komunikasi oral 

dan tertulis, berpikir kritis dan mengatasi 

masalah, etika dan profesionalisme kerja, 

kemampuan bekerja secara tim dan 

berkolaborasi, bekerja di dalam kelompok 

yang berbeda, dan kemampuan dalam 

menggunakan teknologi, serta manajemen 

projek dan kepemimpinan (Trilling dan 

Fadel : 2009). Masalah-masalah tersebut 

merupakan hal-hal yang menjadi konsen 

serius dalam permasalah keterampilan-

keterampilan yang hendaknya dimiliki pada 

abad 21 kini. 
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Kemampuan berkomunikasi juga 

menjadi salah satu konsen permasalahan 

yang harus diseriusi perhatiannya untuk 

mampu menjadi pribadi yang sukses dalam 

menghadapi berbagai macam kepentingan 

dan permasalah pada era abad ke 21. 

Dengan adanya kemampuan berkomunikasi 

yang baik, maka segala kepentingan akan 

lebih mudah terleasisasikan. Baik dalam hal 

berkomunikasi secara tulisan ataupun 

secara kata-kata. Sehingga hal tersebut 

seharusnya diasah sejak usia dini. Pada usia 

dini, anak masih cendrung bermasalah 

dalam berkomunikasi , membaca dan 

matematika, sehingga hal tersebut menjadi 

faktor dalam permasalahan anak ketika 

remaja (Thapar, Heron, Jones, Owen, Lewis 

dan Zammit : 2012).Anak-anak diberikan 

pembelajaran yang membiasakan diri anak 

untuk mampu berkomunikasi dengan baik.  

Anak yang memiliki keterampilan 

berkomunikasi yang baik memiliki 

kecerdasan intrapersonal dan kemampuan 

memecahkan masalah dengan baik 

(Challita, Chapparo dan Hiniit : 2018). 

Anak akan lebih mudah menyesuaikan diri 

dan berpikir lebih rasional sehingga dalam 

proses pembelajaran anak disekolah juga 

mendukung hal tersebut. Pembelajaran 

yang diberikan kepada anak disesuaikan 

dengan bagaimana tuntutan keterampilan-

keterampilan yang hendaknya dipenuhi 

pada era abad ke 21. Seperti keterampilan 

beromunikasi.  

Pada kemampuan berkomunikasi, anak 

dituntut untuk mampu memahami, 

mengelola dan menciptakan komunikasi 

yang efektif dalam berbagai bentuk dan isi. 

Hal tersebut baik secara lisan, tulisan dan 

secara multimedia. Pembelajaran yang tepat 

pada kebutuhan saat ini bagi anak 

sebaiknya yang menciptakan suasana anak 

untuk mampu mengutarakan ide-idenya, 

baik pada saat anak melakukan diskusi 

dengan teman-temannya ataupun dengan 

guru-gurunya. Dengan anak mampu 

berkomunikasi dengan baik maka secara 

sadar keterampilan-keterampilan lain yang 

anak kembangkan akan terstimulus dengan 

sendirinya. Penguasaan bahasa menjadi 

sangat penting dalam keterampilan. 

Komunikasi yang berjalan dengan baik 

tidak lepas dari adanya penguasaan bahasa 

yang baik antara komunikator dan 

komunikan. Pada proses stimulisasi 

kemampuan komunikasi bagi anak usia dini 

sangat membutuhkan peran lingkungan 

anak. keterampilan komunikasi yang suskes 

sangat tergantung bagimana intervensi 

lingkungan anak dengan mendukung anak 

saat berkomunikasi, terutama ketika anak 

sedang mengalami frustasi (McCormack, 

McLeod, McAllister, dan Harrison : 2010).    

Berbagai macam hal-hal yang menjadi 

kewajiban bagi setiap manusia khususnya 

bagi anak usia dini untuk memiliki 

beberapa keterampilan-keterampilan yang 

menjadi standar untuk dapat bersaing di 

dunia global. Anak membutuhkan peran 

dan stimulus-stimulus sesuai dengan 

karakteristik dan kebutuhan anak untuk 

memenuhi keterampilan tersebut. Namun 

kini, pemberian stimulus melalui 

pembelajaran yang diberikan kepada anak 

masih menggunakan konsep atau model 

pembelajaran yang kurang disesuaikan 

dengan kebutuhan di era abad ke 21. 

Meskipun pendekatan kegiatan 

pembelajaran berpusat kepada anak, namun 

tetap saja kegiatan pembelajaran khusus 

untuk pada keterampilan berbicara belum 

menjadi fokus perhatian. Guru masih 

mendominasi dalam kegiatan komunikasi 

sehingga kesempatan anak untuk 

berkomunikasi masih dapat dikatakan 

sedikit. Berdasarkan hal-hal tersebut, 

dibutuhkan model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada anak untuk 

berkomunikasi sehinga mampu 

mengekspresikan ide-ide pikiran dan 

gagasan yang anak miliki, karena itu pada 

penelitian ini kami menguji bagaimana 

pengaruh model pembelajaran Draw & Tell 

yang merupakan pembelajaran dengan 

menggunakan konsep kegiatan 

menggambar dan mewarnai sebagai suatu 

konsep pembelajaran yang diharapkan 

dapat menstimulus kesempatan berbicara 

anak sehingga anak dapat berkomunikasi 

dengan baik.  
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Pengertian komunikasi adalah 

pemindahan suatu arti melalui suara, tanda, 

bahasa tubuh, dan simbol. Bahasa adalah 

simbol sistem yang teratur untuk mentrasfer 

arti tersebut. Komunikasi adalah 

pengiriman dan penerimaan pesan atau 

berita dari dua orang atau lebih agar pesan 

yang dimaksud dapat dipahami. 

Komunikasi juga dapat dikatakan sebagai 

suatu proses dimana seseorang atau 

beberapa orang, kelompok, organisasi, dan 

masyarakat menciptakan, dan menggunakan 

informasi agar terhubung dengan 

lingkungan dan orang lain. 

Keterampilan berkomunikasi anak 

terdapat dua macam kode yaitu: Kode 

Verbal. Kode verbal menggunakan bahasa, 

bahasa merupakan seperangkat kata yang 

telah disusun secara terstruktur sehingga 

menjadi himpunan kalimat yang 

mempunyai arti. Bahasa dalam 

menciptakan komunikasi yang efektif, 

mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk 

mengetahui sikap dan perilaku, untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

pewarisan nilai-nilai budaya, serta untuk 

menyusun sebuah ide yang sistematis. Kode 

nonverbal ialah bahasa isyarat atau bahasa 

diam. Kode ini mempunyai beberapa 

fungsi, yaitu meyakinkan sesuatu yang 

diucapkan, menunjukkan perasaan dan 

emosi yang tidak bisa 10 diutarakan dengan 

kata-kata, menunjukkan jati diri, dan 

menambah atau melengkapi ucapan-ucapan 

yang dirasakan belum sempurna (menurut 

Mark Knapp (1978) dalam Hafied Cangara 

(2011: 106)). 

Komunikasi merupakan faktor penting 

yang harus dikuasai sedini mungkin oleh 

setiap anak, karena dengan komunikasi 

yang baik akan menunjang peningkatan 

prestasi peserta didik. Tentunya 

kemampuan berkomunikasi anak harus 

didukung juga proses pendidikan yang 

dilakukan di sekolah juga oleh orangtua di 

rumah. Sebagai upaya meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi aktif pada anak, 

orangtua perlu memahami perkembangan 

bahasa pada anak. Keterampilan 

berkomunikasi pada anak usia dini sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana pengasuhan 

yang diberikan oleh orangtua (Forrester, 

Kershaw, Moss dan Hughes : 2008). 

Perlakuan yang diberikan kepada anak 

sangat menentukan keterampilan 

berkomunikasinya. Selain orangtua, orang-

orang yang ada dilingkungan juga memiliki 

peran dalam kualitas keterampilan 

berkomunikasi anak. Kepribadian dan 

kebiasaan yang sering muncul di 

lingkungan anak akan mempengaruhi 

keterampilan berkomunikasinya (Merrell 

dan Gimpel : 2014).  

Indikator-indikator keterampilan 

berkomunikasi dilihat dari aktivitas siswa 

yang meliputi  keterampilan berkomunikasi 

verbal, meliputi melakukan diskusi, 

mempresentasikan hasil diskusi, 

menyampaikan pendapat, menjawab 

pertanyaan, menuliskan hasil akhir diskusi, 

tata bahasa yang baik, pembicaraan singkat, 

jelas dan mudah dimengerti serta suara 

terdengar jelas. Sedangkan keterampilan 

berkomunikasi nonverbal meliputi melihat 

lawan bicara, ekspresi wajah yang ramah, 

dan gerakan tangan yang sesuai dengan 

kata-kata yang diucapkan. 

Perlakuan komunikasi tidak lepas dari 

adanya interaksi antara dua pihak. 

Komunikasi memerlukan seni, harus tahu 

dengan siapa berkomunikasi, kapan waktu 

yang tepat untuk berkomunikasi, dan 

bagaimana cara berkomunikasi yang baik. 

Komunikasi bisa dilakukan baik secara 

lisan, tulisan, atau melalui simbol yang 

dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkomunikasi. Komunikasi dilakukan pada 

lingkungan yang beragam, mulai di rumah, 

sekolah, dan masyarakat. Tingkatan 

kemampuan komunikasi pada anak akan 

dipengaruhi oleh tingkatan usia anak 

(Yilherva, Loukusa, Väisänen, Pyper, dan 

Moilanen : 2009). Kualitas komunikasi 

anak dilihat dari kualitas sintaks, koherensi 

dan penggunaan konteks saat anak 

melakukan komunikasi. 

Istilah komunikasi yang berasal dari 

perkataan communicare yang berarti 

berpartisipasi,memberitahukan, dan 

menjadi milik bersama. Secara konseptual 

http://ainamulyana.blogspot.com/2017/03/pembelajaran-abad-21-dan-kuikulum-2013.html
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arti komunikasi itu sendiri sudah 

mengandung pengertian-pengertian 

menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-

pikiran, dan nilai-nilai dengan maksud 

menggugah partisipasi, mempermudah 

untuk memberitahukan kepada teman, dan 

selanjutnya akan mencapai persetujuan 

mengenai sesuatu pokok ataupun masalah 

yang merupakan kepentingan bersama 

(Sadirman : 2011). 

Komunikasi bisa menjadi sarana untuk 

semakin merekatkan hubungan antar 

manusia, tetapi sebaliknya bisa menjadi 

sumber masalah ketika terjadi 

miskomunikasi atau komunikasi kurang 

berjalan dengan baik. Terdapat beberapa 

faktor yang memengaruhi komunikasi, 

yaitu fisik (cuaca, suhu, udara, dan warna 

dinding), psikologis (sikap, kecenderungan, 

dan prasangka), sosial (norma kelompok 

dan nilai sosial) dan waktu (yaitu saat 

komunikasi dilakukan (Iriantara, 2014: 5; 

Mulyana :2005)). Oleh karena itu, untuk 

mengembangakan komunikasi pada anak 

usia dini haruslah memerhatikan hal-hal di 

atas, termasuk metode yang digunakan 

untuk mengembangkan komunikasi dalam 

pembelajaran anak usia dini. 

Prinsip dari komunikasi, yaitu 

mengandung unsur kesengajaan, tetapi pada 

kenyataannya siswa terdiri dari alam sadar 

dan alam bawah sadar. Motif yang datang 

dari alam sadar memiliki sifat proaktif, 

relatif terencana, sedangkan motif yang 

datang dari alam bawah sadar sifatnya yaitu 

muncul seketika, reaktif, relatif tidak 

terencana (Dani Vardiansyah, 2008: 38-

39).Indikator dari kemampuan 

berkomunikasi secara verbal meliputi 

mempresentasikan hasil diskusi, 

menyampaikan pendapat, menjawab 

pertanyaan, , tata bahasa yang baik, 

pembicaraan singkat, jelas dan mudah 

dimengerti serta suara terdengar jelas. 

Keterampilan  komunikasi yang 

dimiliki oleh anak sangat berkaitan dengan 

kemampuan lainya. Seperti keterampilan 

sosial dan keterampilan intrapersonal 

(Hargie : 20016).  Anak yang memiliki 

keterampian berkomunikasi dengan baik 

maka anak akan mudah untuk diterima 

dalam kehidupan seosialnya. Anak akan 

mampu menyesuaikan dirinya, selain itu 

anak juga memiliki keterampilan berpikir 

kritis dan baik dalam menganalisis suatu 

kondisi. 

Keterampilan berkomunikasi 

merupakan salah satu hal yang memiliki 

peranan penting bagi kehidupan anak. 

Melalui komunikasi yang baik anak dapat 

menyampaikan segala pemikirannya kepada 

orang lain, baik secara lisan ataupun tulisan.  

Keterampilan komunikasi yang baik, 

yaitu di mana bahasa lisan dan tulisan anak 

dapat dengan mudah dipahami oleh orang 

lain. Keterampilan berkomunikasi bukan 

hanya dapat mengantarkan anak mampu 

dalam aspek akademik saja, tetapi 

keterampilan berkomunikasi akan 

berpengaruh terhadap berbagai aspek 

perkembangan anak salah satunya akan 

membawa anak diterima oleh lingkungan 

sosial di mana ia berada. 

Komunikasi yang efektif mendukung 

untuk kelancaran pencapaian tujuan 

komunikasi, pendapat dari Inge Hutagalung 

(2007: 68-69) ada beberapa tata cara 

berkomunikasi yang efektif yaitu: Melihat 

lawan bicara, tidak menghadapkan tatapan 

ke arah kanan atau kiri, dan menatap 

dengan pandangan yang tidak marah atau 

sinis, suaranya terdengar jelas tidak hanya 

terdengar samar-samar, ekspresi wajah 

yang menyenangkan, tata bahasa yang baik, 

pembicaraan mudah dimengerti, singkat 

dan jelas. Berdasarkan uraian para ahli di 

atas, dapat disimpulkan kriteria orang yang 

berkomunikasi secara efektif, yaitu melihat 

lawan bicara, suaranya terdengar jelas, 

ekspresi wajah yang menyenangkan, tata 

bahasa yang baik, serta pembicaraan mudah 

dimengerti, singkat dan jelas. 

Keterampilan berkomunikasi siswa 

yang tinggi mempunyai beberapa manfaat 

yaitu mempermudah anak untuk berdiskusi, 

anak dalam berdiskusi melakukan berbagai 

tindakan, seperti bertanya, menjawab, 

berkomentar, mendengar penjelasan, dan 

menyanggah.  Mempermudah untuk 

mencari informasi. Keterampilan 
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berkomunikasi mendukung siswa untuk 

dapat mengevaluasi data yang ada. Data 

tersebut, misalnya berbagai pendapat yang 

muncul dalam diskusi kemudian siswa 

menyimpulkannya. Melancarkan membuat 

hasil kerja atau laporan Keterampilan 

berkomunikasi akan mendukung hasil 

belajar siswa. Guru dapat menilai dari hasil 

laporan siswa saat diskusi. Dari penjelasan 

di atas, dapat disimpulkan manfaat 

keterampilan berkomunikasi, yaitu 

mempermudah siswa untuk berdiskusi, 

mempermudah untuk mencari informasi, 

mempercepat mengevaluasi data, dan 

memperlancar membuat hasil kerja. 

Pada sebagian anak, menyampaikan ide 

atau gagasan kepada orang lain, atau 

sekadar berbicara dengan orang di 

sekitarnya, merupakan hal yang sulit dan 

menakutkan. Melalui pembelajaran yang 

dapat menciptakan suasana yang nyaman, 

aman, dan menyenangkan dapat membantu 

mengembangkan komunikasi pada anak 

usia dini.  

Memberikan stimulus untuk 

keterampilan kemampuan berkomunikasi 

anak membutuhkan kegiatan yang 

memberikan kesempatan anak untuk leluasa 

berbicara atau berkomunikasi. Kegiatan 

pembelajaran merupakan sarana yang 

sangat strategis untuk melatih dan 

meningkatkan kemampuan komunikasi 

siswa, baik komunikasi antara siswa dengan 

guru, maupun komunikasi antarsesama 

siswa. Ketika siswa merespon penjelasan 

guru, bertanya, menjawab pertanyaan, atau 

menyampaikan pendapat, hal tersebut 

adalah merupakan sebuah komunikasi. 

Drawing & Tell merupakan suatu 

inovasi model pembelajaran bagi proses 

pembelajaran untuk anak usia dini. 

Drawing & Tell atau disebut dengan model 

pembelajaran D&T adalah model 

pembelajaran yang menggunakan peran 

kegiatan menggambar dan mewarnai 

sebagai wadah untuk dapat memberikan 

kesempatan pada anak berkomunikasi atau 

menjelaskan gagasan atau ide-idenya 

berdasarkan hasil gambar yang anak buat. 

Menggambar menjadi salah satu bentuk 

terapi untuk anak-anak agar anak merasa 

nyaman di sekolah, karena selama kegiatan 

menggambar, anak-anak yang mengalami 

intensitas berbicara yang rendah dapat 

diajak berinteraksi dengan guru. 

Menggambar dirancang untuk membantu 

individu mengenali suara di alam bawah 

sadar, mendorong untuk menyembuhkan 

jiwa melalui terapi menggambar, 

mengurangi pikiran dan perasaan negatif 

(Djiwandono, 2005). Si anak diajak untuk 

menggambar dengan bebas gambar apa pun 

yang disukai si anak. Anak dapat diminta 

untuk menggambar apa yang dipikirkannya, 

sehingga terapis dapat memperoleh 

gambaran visual tentang apa yang dialami 

dan dibutuhkan si anak. 

Melalui kegiatan D&T anak  

mengomunikasikan pikiran dan perasaan, 

menyelesaikan konflik dengan aman tanpa 

merasa terancam, membantu untuk 

menggambarkan bagaimana anak-anak 

memandang diri mereka atau peran atau 

posisi mereka dalam keluarga, membantu 

memahami, berkomunikasi tentang 

masalah-masalah atau hal apapun kepada 

gurunya. Sehingga komunikasi bisa 

dikatakan juga proses mengirimkan, 

menerima, dan memahami gagasan dan 

perasaan dalam bentuk verbal dan 

nonverbal secara disengaja ataupun tidak 

disengaja. 

Cara untuk meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi siswa melalui pembelajaran 

yang mempertimbangkan untuk 

menggunakan rancangan yang berpusat 

pada masalah, studi kasus, atau simulasi; 

membuat instruksional singkat, kemudian 

meminta siswa untuk memikirkan informasi 

yang disajikan. Berdasarkan penjelasan 

diatas, dapat disimpulkan mengenai cara 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi, 

yaitu merancang pembelajaran 

menggunakan masalah, membuat 

instruksional singkat memberikan 

kesempatan untuk berinteraksi, serta 

mempertimbangkan desain yang 

mendukung siswa untuk berinteraksi. 

Pemilihan model pembelajaran yang 

digunakan tentu akan mempengaruhi 

http://ainamulyana.blogspot.com/2017/03/pembelajaran-abad-21-dan-kuikulum-2013.html
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bagaimana keefektifan keberhasilan tujuan 

pembelajaran. Ciri-ciri umum dari model 

pembelajaran yakni sesuai dengan teori 

pendidikan dan belajar,  mempunyai tujuan, 

dapat dijadikan pedoman, memiliki bagian-

bagian model, memiliki kebermanfaatan 

dan memiliki desain pelaksanaan model 

(Rusman : 2012 : 136). Sintaks, urutan 

langkah-langkah pembelajaran; terdapat 

prinsip-prinsip reaksi penggunaan model 

pembelajaran;  Sistem sosial yang berupa 

aturan-aturan yang terdapat pada 

pelaksanaan model pembelajaran; dan 

Sistem pendukung yaitu perangkat-

perangkat yang digunakan dan diperlukan 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran tersebut, 

serta peran guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang menggunakan model 

pembelajaran yang dipilih. Keempat 

bagian-bagian model pembelajaran tersebut 

merupakan pedoman pelaksanaan yang 

digunakan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dengan model yang dipilih 

untuk digunakan. Model pembelajaran yang 

digunakanmemiliki desain dan perencanaan 

pembelajaran dengan model pembelajaran 

yang telah dipilih untuk digunakan. Model 

pembelajaran memilki tujuan-tujuan dalam 

pelaksanaannya pada proses kegiatan 

pembelajaran bagi anak. Tujuan 

pembelajaran akan mempengaruhi 

bagaimana konsep pelaksanaan model 

pembelajaran yang digunakan.Model 

Drawing & Tell merupakan model 

pembelajaran yang menjadikan kegiatan 

mewarnai sebagai kegiatan wadah dalam 

memberikan kesempatan anak untuk 

berkomunikasi.  

Tujuan dilaksanakannya model D&T 

agar anak dalam mengekspresikan 

gagasannya yang berawal dari berupa 

gambar dapat dideskripsikan dengan kata-

kata atau secara presentasi. Secara 

sintaksisnya, model D&T dilaksanakan 

seperti pembelajaran pada umumnya. 

Namun, dalam setiap kegiatan 

pembelajaran anak terdapat komponen 

kegiatan menggambar yang menjadi 

kegiatan pembelajaran yang wajib 

dilaksanakan setiap harinya. Setelah itu, 

anak masing-masing mempresentasikan 

hasil karya nya dihadapan guru-guru dan 

teman-temannya yang lain. Anak 

menjelaskan maksud dan tujuan atau arti 

dari gambar yang telah anak karyakan. 

Anak yang memiliki kemampuan presentasi 

atau menjelaskan secara baik dan statis 

menjadi gambaran bahwa kemampuan 

kognisi anak juga baik (Berry, Waterman, 

Baddeley, Hutch dan Allen : 2018).  

Anak akan berbicara berdasarkan 

proses pemahaman dan analisis yang telah 

anak lakukan. Sehingga, hasil presentasi 

anak merupakan hasil dari proses kognisi 

anak yang berjalan dengan baik. 

Berhasilnya komunikasi anak pada proses 

presentasi sangat bergantung bagaimana 

kosa kata yang dimiliki anak (Norbory, 

Gooch, Wraiy, Braid, Charman, Simonoff 

dan Pickles : 2016).  

Selain sintaksnya, sosial sistem atau 

peraturan dalam model pembelajaran D&T 

adalah anak harus diberikan kesempatan 

setiap harinya untuk mengkomunikasikan 

hasil karya menggambarnya. Bagaimana 

pun hasil karya gambar anak, maka 

presentasi harus tetap dilaksanakan oleh 

anak. Sehingga anak menjelaskan arti atau 

maksud dari gambar yang telah anak 

ciptakan. 

 

METODE  

Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatf dengan 

melakukan jenis quasi eksperiment. Metode 

observasi untuk melihat prilaku yang 

muncul pada anak saat melakukan 

pembelajaran dengan model D&T dan 

wawancara untuk memperoleh informasi 

lebih detail mengenai kemampuan atau 

keterampilan komunikasi anak. 

Pada penelitian ini, kami menggunakan 

dua kelas yang dipilih secara random 

berdasarkan kelas dengan kelompok usia 

yang sama, yaitu dengan kelompok usia 5-6 

tahun. Penelitian ini dilakukan di Sumatera 

Utara, yaitu di Kabupaten Deli Serdang. 

Jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini berjumlah 30  orang anak, 
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dengan masing-masing jumlah perkelas 

sebanyak 15 orang pada tahun ajaran 2018. 

Kelas yang dijadikan kelas eksperimen 

adalah kelas B1 sedangkan yang menjadi 

kelas kontrolnya adalah kelas B2. Jumlah 

guru yang terlibat dalam pelaksanaan ini 

berjumlah empat orang.  

Kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diberikan perlakuan yang berbeda. Kelas 

eksperiment diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang 

terdapat kegiatan Drawing & Tell. Pada 

kelas kontrol, anak-anak yang berada di 

kelas tersebut diberikan perlakuan dengan 

hanya menggunakan Recalling Time pada 

ujung kegiatan pembelajaran, maka anak 

diminta untuk menjelaskan apa saja yang 

anak lakukan pada hari tersebut.  

Data yang dikumpulkan pada penelitian 

adalah dengan menggunakan data primer 

dan data sekunder. Data primer pada 

penelitian ini adalah hasil observasi pada 

anak saat melakukan presentasi mengenai 

karya gambar anak, Drawing & Time. Data 

sekunder pada penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan para guru mengenai 

keterampilan berkomunikasi anak pada 

kesehariannya. Pengumpulan data primer di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

guru. Pada data sekunder, data 

dikumpulkan oleh peneliti. 

Peneliti melakukan observasi dan 

menyiapkan rencana proses pembelajaran 

dan penelitian disesuaikan dengan kajian 

teori dan karakteristik anak. Pelaksanaan 

penelitian dilakukan selama dua minggu. 

Hasil data yang diperoleh 

menggunakan uji statistik dengan 

menggunakan uji banding atau uji t. Untuk 

melihat bagaimana perbandingan pengaruh 

penggunaan D&T dengan Recalling Time 

untuk keterampilan berkomunikasi anak. 

Uji analisis prekondisi terdiri dari 

normalitas dan homogenitas tes. Uji 

normalitas digunakan untuk menentukan 

apakah skor gain terdistribusi secara normal 

atau tidak, menggunakan satu-sampel 

Kolmogorov Smilnrov dengan SPSS 20.0 

pada tingkat signifikansi 0,05. Uji 

homogenitas digunakan untuk menentukan 

apakah skor bernilai homogen atau tidak. 

Hipotesis Uji menggunakan t-test sampel 

independen dengan SPSS 16.0 for 

Windows pada tingkat signifikansi 0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil penelitian ini, dengan 

melakukan uji normalitas dengan 

menggunaka uji Kolmogorov Smilnrov 

dengan SPSS maka diperoleh nilai atau 

skor yang menyatakan bahwa data bersifat 

berdistribusi normal dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,099. Hasil skor pada 

uji normalitas ini memenuhi syarat dengan 

nilai lebih besar dari nilai signifikasi 0,005 

sehingga data dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov Smirnov 

 DNT1 

N  15 

Normal Parametersa,b Mean 3,5680 

 Std. Deviation ,41609 

Most Extreme Differences Absolute ,202 

 Positive ,178 

 Negative -,202 

Test Statistic  ,202 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,099c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa 

perlakuan yang diberikan kepada kelas 

eksperimen menghasilkan data yang 

bersifat berdistribusi normal dengan 
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memiliki nilai signfikansi sebesar 0,09 yang 

mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. 

Perlakuan pada kelas eksperimen juga 

memiliki nilai rerata sebesar 3,56 yang 

menunjukkan bahwa nilai tersebut bersifat 

sangat baik. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa keterampilan berkomunikasi anak 

sudah sangat baik. Berikut konversi skala 

likert yang dibagi menjadi empat kriteria : 

Tabel 2. Skala Likert 

No Interval Skor Kriteria 

1 𝑀𝑖 + 1,5𝑆𝐷𝑖 ≤ �̅� ≤ 𝑀𝑖 + 3,0 𝑆𝐷𝑖 Sangat baik 

2 𝑀𝑖 + 0 𝑆𝐷𝑖 ≤ �̅� ≤ 𝑀𝑖 + 1,5 𝑆𝐷𝑖 Baik 

3 𝑀𝑖 − 1,5 𝑆𝐷 ≤ �̅� ≤ 𝑀𝑖 + 0 𝑆𝐷𝑖 Cukup 

4 𝑴𝒊 − 𝟑, 𝟎 𝑺𝑫𝒊 ≤ �̅� ≤ 𝑴𝒊 − 𝟏, 𝟓 𝑺𝑫𝒊 Kurang 

 

Berdasarkan hasil konversi tersebut 

dapat dinyatakan anak sangat baik dalam 

berkomunikasi. Dalam penilaian ini, 

indikator dari kemampuan berkomunikasi 

secara verbal meliputi mempresentasikan 

hasil diskusi, menyampaikan pendapat, 

menjawab pertanyaan, , tata bahasa yang 

baik, pembicaraan singkat, jelas dan mudah 

dimengerti serta suara terdengar jelas. 

Melihat perbandingan pengaruh 

penggunaal model D&T dengan Recalling 

time, peneliti melakukan uji-t atau uji 

banding untuk melihan perbandingannya. 

Tabel 3. Hasil Uji-T 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,018 1 ,018 ,098 ,759b 

Residual 2,406 13 ,185   

Total 2,424 14    

a. Dependent Variable: DNT1 

b. Predictors: (Constant), RecallingTime 

 

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,086 1,546  1,996 ,067 

RecallingTi

me 

,138 ,441 ,086 ,313 ,759 

a. Dependent Variable: DNT1 

 

Berdasarkan pada tabel 3 menunjukkan 

bahwa nilai signifikasi dari uji beda atau 

uji-t dari perlakuan model D&T dengan 

Recalling Time bahwa diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0.759. Nilai yang 

diperoleh tersebut memiliki arti jika 

terdapat perbedaan yang siginifikan dari 

perlakuan yang diberikan antara model 

D&T dengan model Recalling Time. Model 

pembelajaran Drawing and Time lebih 

memberikan anak kesempatan dan 

keleluasaan untuk berkomunikasi. Anak 

berkesempatan untuk memberikan dan 

menjelaskan ide-ide dan gagasannya 

berdasarkan karya yang telah anak ciptakan. 

Dengan hal tersebut anak mampu untuk 

mempresentasikan hasil diskusi, 

menyampaikan pendapat, menjawab 

pertanyaan, , tata bahasa yang baik, 
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pembicaraan singkat, jelas dan mudah 

dimengerti serta suara terdengar jelas. 

 

KESIMPULAN 

Meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi membutuhkan kondisi dan 

perlakuan yang mendukung sehingga anak 

berkesempatan untuk melakukan dan 

mampu terampil dengan aspel-aspek 

perkembangan yang anak miliki. 

Berdasarkan stimulus yang diberikan dari 

lingkungan belajarnya, anak dapat 

termotivasi untuk aktif belajar. 

Pembelajaran dengan menggunakan konsep 

Drawing & Time memberikan kontribusi 

yang cukup signifikan dalam memberikan 

kesempatan anak untuk berbicara dan 

menjelaskan konsep gagasannya. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan level penalaran statistik siswa laki-

laki dalam masalah statistika, dan mendeskripsikan level penalaran statistik siswa perempuan 

dalam masalah statistika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu mendeskripsikan level penalaran statistik siswa laki-laki dan siswa perempuan 

dalam menyelesaikan masalah statistika. Subjek penelitian ini adalah satu siswa laki-laki dan 

satu siswa perempuan. Pemilihan subjek berdasarkan hasil tes kemampuan matematika yang 

relatif sama. Terdapat perbedaan level penalaran statistik antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan. Siswa laki-laki pada masalah diagram lingkaran pada level empat, pada masalah 

diagram garis pada level dua, dan pada masalah diagram batang pada level tiga. Siswa 

perempuan pada masalah diagram lingkaran pada level lima, pada masalah diagram garis pada 

level empat, dan pada masalah diagram batang pada level lima. 

Kata kunci: Level penalaran statistik, Masalah statistik, Jenis kelamin 

 

STUDENTS LEVEL OF STATISTICAL REASONING IN THE STATISTICS 

PROBLEM REVIEWED FROM GENDER DIFFERENCES 

 

Abstract 

The aims of this study was to describe the level of statistical reasoning of male student in 

statistical problems, and describe the level of statistical reasoning of female student in 

statistical problems. The method used in this study is qualitative descriptive, which describes 

the level of statistical reasoning of male and female students in solving statistical problems. 

The subject of this study was one male student and one female student. The selection of 

subjects based on the results of a relatively similar mathematical ability tests. There are 

differences in the level of statistical reasoning between male and female students. In the forth 

level of pie chart is male student, line diagram is for the second level, and bar diagrams for 

the third level. Female students at the fifth level on pie chart, in line diagrams female students 

at the forth level, and forth level on bar chart. 

Keywords:   Level on statistical reasoning, Statistical Problem, Sex differences 

 

PENDAHULUAN 

 Tujuan pembelajaran matematika salah 

satunya memuat tentang penggunaan 

penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika dan memecahkan masalah. 

(Depdiknas, 2006, h.164). Terdapat lima 

kemampuan  dasar yang merupakan standar 

proses dalam matematika yaitu pemecahan 

masalah (problem solving), penalaran dan 

pembuktian (reasoning dan proff), 

komunikasi (comunication), koneksi 

(connections) dan representasi 

(representation) (NCTM, 2000). 

Penalaran dan pembuktian merupakan 

inti dari pembelajaran matematika yang 

penting dipelajari oleh semua siswa 

(Stylianides, et.al 2013). “Reasoning is the 

line of thought that is adopted to produce 

assertions and reach conlusions when 

solving tasks” (Litner 2008, p.7). 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang 

mailto:luthfaturrohmah17@gmail.com
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dimaksud penalaran adalah proses berfikir 

siswa dalam membuat kesimpulan ketika 

menyelesaikan masalah matematika. 

Terdapat lima topik matematika yang 

harus difahami oleh siswa yaitu bilangan 

dan operasinya, aljabar, geometri, ukuran, 

analisis data dan peluang. Dari lima topik 

tersebut dalam penelitian ini berfokus pada 

analisis data (NCTM 2000). Analisis data 

merupakan bagian dari statistik. 

Terdapat dua jenis statistik yaitu 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang 

mempelajari cara pengumpulan data dan 

penyajian data, sedangkan statistik 

inferensial adalah statistik yang 

berhubungan dengan hipotesis dan 

penarikan kesimpulan (Hasan 2013). Dalam 

penelitian ini hanya berfokus pada statistik 

deskriptif. Salah satu topik yang terdapat 

dalam statistik deskriptif adalah penyajian 

data. Penyajian data adalah salah satu 

materi pokok dalam mata pelajaran 

matematika yang diajarkan pada siswa 

SMP/MTs kelas VII.  

Tujuan pembelajaran statistik adalah 

siswa mengerti statistik dengan baik agar 

dapat memperoleh informasi dari data yang 

ada, mengkritik dan membuat keputusan 

berdasarkan informasi yang ada (Rumsey, 

2002). Salah satu kemampuan statistik 

adalah penalaran statistic (Ben- Zvi dan 

Garfield 2004). Penalaran statistik adalah 

aktivitas bernalar yang dilakukan oleh 

siswa pada topik statistik dengan 

menggunakan konsep statistik untuk 

memecahkan masalah statistik (Garfield 

2002).  

Jones et.al menyebutkan terdapat 

empat proses dalam penalaran statistik yaitu 

mendeskripsikan data, mengelompokkan 

data, merepresentasikan data, serta 

mengalisis dan menafsirkan data (Ulusoy 

and Atlay, 2017) 

Garfield menyebutkan bahwa terdapat 

lima level penalaran yaitu level 1 

dinamakan penalaran idiosyncratik, level 2 

dinamakan penalaran verbal, level 3 

dinamakan penalaran transisional, level 4 

dinamakan penalaran prosedural dan level 5 

dinamakan penalaran terintegrasi (As’ari, 

dkk 2018). Garfield menjelaskan level 

penalaran statistik sebagai berikut: level 1 

penalaran idyosincratic yaitu siswa 

memiliki pengetahuan tentang kata dan 

simbol dari diagram yang berkaitan dengan 

pengelompokan data akan tetapi siswa 

kurang memahami dari kata dan simbol dari 

diagram tersebut. Level 2 penalaran verbal 

yaitu siswa memahami tentang konsep 

penyajian data, tetapi siswa tidak dapat 

menggunakan konsep tentang penyajian 

data yang dimiliki dengan baik. Level 3 

penalaran transisional yaitu siswa mampu 

mengenali satu atau dua aspek dari proses 

statistik, tetapi siswa tidak dapat 

menggabungkan proses yang dikenali untuk 

menemukan jawaban. Level 4 penalaran 

prosedural yaitu siswa dapat 

mengidentifikasi proses statistik secara 

akurat, tetapi mereka masih kurang 

memiliki kemampuan untuk sepenuhnya 

memahami proses statistik tersebut. Level 5 

penalaran terintegrasi yaitu siswa memiliki 

pengetahuan penuh tentang proses statistik 

dan mampu menyelesaikan masalah 

statistik dengan benar (Chan, et.al, 2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Chan 

et.al (2016) yang menjelaskan tentang 

kerangka awal dalam penalaran statistik. 

Kerangka awal berupa lima level penalaran 

statistik yaitu penalaran idiosyncratic, 

penalaran verbal, penalaran transisional, 

penalaran prosedural dan penalaran 

terintesgrasi; serta empat konstruksi dalam 

penalaran statistik yaitu mendeskripsikan 

data, mengelompokkan data dan reducing 

data, merepresentasi data, analisis dan 

menafsirkan data. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Chan et.al kerangka awal di 

ujikan kepada siswa. Setelah di ujikan 

kemudian kerangka awal di revisi, 

kemudian hasil kerangka awal yang sudah 

direvisi di ujikan ke siswa kembali. Hasil 

dari dua kali pengujian kerangka awal 

adalah level penalaran statistik siswa dan ke 

empat konstruksi tidak mengalami 

perubahan. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

yang diadaptasi dari penelitian yang 
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dilakukan oleh Chan et.al. Dalam penelitian 

Chan et.al dijelaskan bahwa level penalaran 

statistik dalam empat konstruksi statistik 

tidak mengalami perubahan, sedangkan 

dalam penelitian ini akan dijelaskan secara 

mendalam level penalaran statistik siswa 

sampai pada level berapa siswa dapat 

memahami proses statistik. Dalam 

memahami proses statistik tersebut, 

masing-masing siswa mempunyai 

kemampuan bernalar yang berbeda.   

Setiap siswa merupakan individu yang 

unik, yaitu individu tidak ada yang sama 

dengan individu yang lain (Hasrul 2009). 

Sedangkan Krutetzkii mejelaskan bahwa 

siswa perempuan lebih unggul dalam hal 

ketepatan, ketelitian, dan kecermatan, 

sedangkan siswa laki-laki kurang teliti, 

terburu-buru dalam menyelesaikan masalah 

matematika secara singkat (Ardianto, 

Juniati dan Sulaiman 2017).  

Penelitian yang dilakukan oleh Rosidah 

(2016) tentang penalaran statistik siswa 

SMA dalam memecahkan masalah 

statistika ditinjau dari perbedaan gender, 

memperoleh hasil penelitian berupa kedua 

subjek mengetahui algoritma untuk 

menghitung rata-rata. Pada tahap 

menentukan median ada perbedaan persepsi 

antara subjek laki-laki dan subjek 

perempuan, sedangkan terkait modus kedua 

subjek mempunyai persepsi yang sama. 

Pada tahap analisis dan interpretasi, ke dua 

subjek belum bisa memaknai nilai statistik 

yang diperoleh sesuai dengan konteksnya 

dengan baik. Dari hasil penelitian tersebut 

yang dimaksud dengan gender adalah 

perbedaan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan yang mana setiap individu 

memiliki keunggulan pada aspek-aspek 

yang dibutuhkan untuk menyelesaian 

masalah statistik. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

level penalaran statistik siswa pada masalah 

statistik ditinjau dari perbedaan jenis 

kelamin. 

State of the art dalam penelitian ini 

yaitu penelitian ini merupakan penelitian 

yang diadaptasi dari penelitian Chan et.al 

(2016). Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Chan et.al (2016) semua siswa didalam 

kelas diberikan tes level penalaran tanpa 

mempertimbangkan apakah siswa memiliki 

kemampuan matematika yang sama atau 

yang berbeda dan tanpa mempertimbangkan 

jenis kelamin siswa. Sedangkan dalam 

penelitian ini di batasi dengan pemberian 

tes level penalaran statistik dengan 

mempertimbangkan jenis kelamin siswa 

yaitu satu siswa laki-laki dan satu siswa 

perempuan. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dan pendekatan yang digunakan 

menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menekankan pada aspek 

pendalaman data demi mendapatkan 

kualitas dari hasil suatu penelitian. 

Penelitian  kualitatif merupakan penelitian 

yang memfokuskan pada deskripsi kata 

yang disusun secara cermat dari 

mengumpulkan data hingga menganalisis 

data. 

Waktu dilakukannya penelitian ini 

adalah pada hari selasa dan kamis tanggal 

11 dan 13 September 2018 pada saat jam 

pelajaran matematika, tempat penelitian ini 

adalah di salah satu MTs di kabupaten 

Tulungagung. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan melalui tes 

kemampuan matematika, tes level 

penalaran statistik, dan wawancara. Tes 

kemampuan matematika dilakukan untuk 

menenukan subjek penelitian yang terdiri 

dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. 

Pemilhan subjek berdasarkan pada hasil tes 

kemampuan matematika dengan nilai hasil 

tes kemampuan matematika yang relatif 

sama. Tes level penalaran dilakukan untuk 

mengetahui level penalaran siswa dalam 

menyelesaikan masalah statistik. 

Wawancara yang dilakukan merupakan 

wawancara semitersetruktur dengan 

menggunakan panduan dari pedoman 

wawancara dan disesuaikan dengan 

jawaban siswa MTs. 
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Teknik analisis data kualitatif 

dilakukan dalam upaya penyusunan, 

pengkategorian data menuju pada suatu 

kesimpulan analisis data yang ingin dicapai. 

Analisis data merupakan proses mencari 

dan menyusun secara sistimatis data yang 

diperoleh dari hasil tes penalaran statistik, 

hasil dari wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

nama yang penting dan akan dipelajari serta 

membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri ataupun orang 

lain. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Pemberian tes kemampuan matematika 

bertujuan untuk menentukan subjek 

penelitian. Pada pemberian tes kemampuan 

matematika siswa laki-laki memperoleh 

nilai 78 dan siswa perempuan memperoleh 

nilai 82. Setelah pemberian tes kemampuan 

matematika dan terpilih dua subjek yang 

terdiri dari satu siswa laki-laki dan satu 

siswa perempuan, kemudian ke dua subjek 

yang terpilih diberikan tes level penalaran 

statistik.  

Hasil dari tes level penalaran statistik 

adalah siswa laki-laki pada masalah 

diagram lingkaran mampu membaca data 

yang berbentuk tabel atau diagram, 

mengelompokkan data yang relevan, 

mendeskripsikan data yang berbentuk tabel 

atau diagram, tetapi siswa tidak mampu 

membuat kesimpulan dari data yang 

berbentuk tabel atau diagram.  Hasil 

wawancara pada masalah diagram lingkaran 

siswa laki-laki  yaitu siswa benar dalam 

mengelompokkan data yang berbentuk tabel 

dengan cara mengelompokkan nilai yang 

sama, siswa mengetahui dan memahami 

simbol yang terdapat dalam diagram 

lingkaran yaitu simbol derajat, siswa 

memahami proses menyelesaikan masalah 

yang terdapat pada diagram lingkaran 

dalam menentukan ukuran sudut pusat 

lingkaran dengan benar, siswa benar dalam 

menggambar diagram lingkaran, tetapi 

siswa salah dalam membuat kesimpulan 

dari data yang berbentuk tabel. Sehingga 

siswa laki-laki pada masalah diagram 

lingkaran siswa laki-laki pada level 4 dalam 

penalaran statistik. Siswa laki-laki pada 

masalah diagram garis siswa mengetahui 

dan memahami simbol yang terdapat dalam 

mengelompokkan data yang berbentuk tabel 

atau diagram, tetapi siswa tidak 

menggunakan informasi yang diketahui dan 

yang difahami tentang mengelompokkan 

data yang berbenntuk tabel atau diagram. 

Siswa pada masalah diagram garis siswa 

salah dalam menggambarakan diagram 

garis dari data yang berbentuk tabel. Hal ini 

diketahui dari hasil wawancara kepada 

siswa yaitu siswa mengetahui simbol apa 

saja yang terdapat dalam diagram garis 

yaitu ada dua simbol dari diagram garis 

yaitu titik dan garis, tetapi siswa hanya 

menggunakan satu simbol yaitu simbol 

garis saja. Siswa laki-laki pada masalah 

diagram garis salah dalam membuat 

kesimpulan dari data yang berbentuk tabel. 

Sehingga siswa laki-laki pada masalah 

diagram garis pada level 2 dalam penalaran 

statistik. Siswa laki-laki pada diagram 

batang siswa laki-laki hanya menggunakan 

satu proses dalam penalaran statistik yaitu 

proses membaca data yang berbentuk tabel 

atau diagram, siswa tidak menggunakan 

pengetahuan dari membaca data yang 

berbentuk tabel atau diagram untuk 

melanjutkan pada proses penalaran statistik. 

Hasil dari wawancara kepada siswa yaitu 

siswa mengalami kebingungan untuk 

melanjutkan proses penalaran statistik. 

Sehingga siswa laki-laki pada masalah 

diagram batang siswa laki-laki pada level 3 

dalam penalaran statistik. 

Hasil dari tes level penalaran statistik 

adalah siswa perempuan pada masalah 

diagram lingkaran mampu membaca data 

yang berbentuk tabel atau diagram, 

mengelompokkan data yang relevan, 

mendeskripsikan data yang berbentuk tabel 

atau diagram, dan sisw mampu membuat 

kesimpulan dari data yang berbentuk tabel 

atau diagram.  Hasil wawancara pada 
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masalah diagram lingkaran siswa 

perempuan  yaitu siswa benar dalam 

mengelompokkan data yang berbentuk tabel 

dengan cara mengelompokkan nilai yang 

sama, siswa mengetahui dan memahami 

simbol yang terdapat dalam diagram 

lingkaran yaitu simbol derajat, siswa 

memahami proses menyelesaikan masalah 

yang terdapat pada diagram lingkaran 

dalam menentukan ukuran sudut pusat 

lingkaran dengan benar, siswa benar dalam 

menggambar diagram lingkaran, dan siswa 

benar dalam membuat kesimpulan dari data 

yang berbentuk tabel. Siswa perempuan 

membuat kesimpulan dari data yang 

berbentuk tabel yaitu dengan cara 

menentukan nilai tertinggi dan nilai 

terendah pada pengelompokkan data yang 

releven. Sehingga siswa perempuan pada 

masalah diagram lingkaran siswa 

perempuan pada level 5 dalam penalaran 

statistik. Siswa perempuan pada masalah 

diagram garis siswa mampu membaca data 

yang berbentuk tabel atau diagram, 

mengelompokkan data yang relevan, 

mendeskripsikan data yang berbentuk tabel 

atau diagram, tetapi siswa tidak mampu 

membuat kesimpulan dari data yang 

berbentuk tabel atau diagram.  Hasil 

wawancara pada masalah diagram garis 

siswa perempuan yaitu siswa benar dalam 

mengelompokkan data yang berbentuk tabel 

dengan cara mengelompokkan nilai yang 

sama, siswa mengetahui dan memahami 

simbol yang terdapat dalam diagram garis 

yaitu simbol titik dan garis, siswa 

menggunakan informasi tentang simbol 

untuk menggambarkan diagram garis, siswa 

benar dalam menggambar diagram garis, 

tetapi siswa salah dalam membuat 

kesimpulan dari data yang berbentuk tabel. 

Sehingga siswa perempuan pada masalah 

diagram garis siswa pada level 4 dalam 

penalaran statistik. Siswa perempuan pada 

diagram batang mampu membaca data yang 

berbentuk tabel atau diagram, 

mengelompokkan data yang relevan, 

mendeskripsikan data yang berbentuk tabel 

atau diagram, tetapi siswa tidak mampu 

membuat kesimpulan dari data yang 

berbentuk tabel atau diagram.  Hasil 

wawancara pada masalah diagram batang 

siswa perempuan yaitu siswa benar dalam 

mengelompokkan data yang berbentuk tabel 

dengan cara mengelompokkan nilai yang 

sama, tetapi siswa salah dalam membuat 

kesimpulan dari data yang berbentuk tabel. 

Sehingga siswa perempuan pada masalah 

diagram garis siswa pada level 4 dalam 

penalaran statistik.  

Penelitian ini merupakan penelitian 

yang diadaptasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Chan et.al. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Chan et.al tidak 

dijelaskan secara jelas siswa sampai pada 

level berapa dalam penalaran statistik, 

dalam penelitiannya materi yang digunakan 

adalah diagram histogram, mean, median, 

serta menggunakan aplikasi geogebra, serta 

subjek dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Chan et.al adalah siswa SMA. Dalam 

penelitian ini dijelaskan secara jelas sampai 

level berapa siswa dalam penalaran 

statistik, materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penyajian data yang 

terdiri tiga jenis digram yaitu digaram 

lingkaran, diagram garis dan diagram 

batang, subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa SMP/MTs, penelitian ini ditinjau dari 

perbedaan jenis kelamin karena dari 

beberapa peneliian yang relevan tentang 

penalaran statistik belum ada yang 

meninjaunya dari perbedaan jenis kelamin.  

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 

level penalaran statistik siswa perempuan 

lebih baik dari pada level penalaran statistik 

siswa laki-laki.  
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Abstrak 

Kearifan lokal merupakan aset daerah yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam upaya 

pembangunan berkelanjutan. Pengetahuan tentang pemanfaatan local wisdom sangat penting, 

termasuk bagi remaja. Pembelajaran berbasis local wisdom melalui pelatihan pembuatan 

kerajinan daun kopi kering adalah salah satu cara mendidik remaja, bahwa pembelajaran tidak 

hanya berlangsung di sekolah tetapi dapat dilakukan di lingkungan sekitar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran berbasis local wisdom melalui 

pelatihan pembuatan kerajinan daun kopi kering bagi para remaja. Jenis penelitian ini adalah 

action research dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu 

diagnosing, planning action, taking action, dan evaluating action. Hasil kegiatan pelatihan 

memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi remaja dalam memanfaatkan sumber 

kearifan lokal terutama daun kopi kering. Kegiatan pelatihan yang dilakukan dapat 

meningkatkan daya cipta, keterampilan, serta kreativitas berkarya bagi remaja desa. Produk 

yang dihasilkan yaitu berupa kerajinan daun kopi kering yang dibuat dari limbah tanaman 

kopi kemudian dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomi. Keterbatasan 

dan penelitian selanjutnya akan di diskusikan.  

Kata Kunci: Local Wisdom, Pelatihan, Remaja, Action Research. 

 

 

LOCAL WISDOM - BASED TRAINING METHOD FOR TEENAGERS:  

AN ACTION RESEARCH 

 

Abstract 

Local wisdom is a regional asset that can be utilized by the community in the efforts of 

sustainable development. Knowledge about the use of local wisdom is very important, 

including for teenagers. Local wisdom-based learning through training in making dry coffee 

leaf craft is one way to educate teenagers, that learning does not only take place in schools but 

can be done in the surrounding environment.This study aims to determine the process of 

implementing local wisdom based learning through training in making dry coffee leaf crafts 

for teenagers.This type of research is action research with a qualitative approach carried out in 

four stages, namely diagnosing, planning action, taking action, and evaluating actionsThe 

results of training activities provide knowledge and skills for adolescents in utilizing sources 

of local wisdom, especially dry coffee leaves. The training activities carried out can improve 

creativity, skills, and creativity to work for rural youth. The resulting product is in the form of 

crafting dried coffee leaves made from coffee plant waste and then used as a product of 

economic value. Limitations and further research will be discussed. 

Keywords: Local Wisdom, Training, Teenagers, Action Research. 
 

PENDAHULUAN 

Kearifan lokal merupakan aset daerah 

yang dapat dimanfaatkan masyarakat 

dalam upaya pembangunan berkelanjutan. 

Peran kearifan lokal dalam mendukung 

pembangunan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat adalah dengan 

menghindari eksploitasi sumber daya alam 
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yang berlebihan (Mawardi, 2012). Sumber 

daya alam lokal yang sangat dekat dengan 

masyarakat memberikan pengaruh besar 

sehingga aktivitas masyarakat banyak 

ditentukan oleh lingkungan sekitarnya 

(Miller, 1995). Ketersediaan sumber daya 

alam lokal yang berlimpah juga berakibat 

pada meningkatnya mata uang nasional 

(Gylfason, 2001). Sebuah kajian 

memberikan alternatif bahwa 

memanfaatkan kearifan produk lokal dapat 

menjadi sebuah upaya untuk mengurangi 

kemiskinan (Marcus, 2009). 

Pengetahuan tentang pemanfaatan 

local wisdom sangat penting diberikan 

termasuk bagi remaja. Pemanfaatan 

sumberdaya alam lokal dapat dilakukan 

dengan cara: (1) memanfaatkan sumber 

daya yang dapat diperbaharui dengan hati-

hati dan efisien, (2) menggunakan bahan 

subtitusi, (3)  mengembangkan metode 

menambang, memproses secara efisien, 

dan mendaurulang (recycling), serta (4) 

melaksanakan etika lingkungan 

berdasarkan falsafah hidup secara damai 

dengan alam (Mawardi, 2012). 

Pengetahuan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan dan 

produktivitas remaja dalam memanfaatkan 

potensi alam lokal. Lebih lanjut, 

pengetahuan tentang pemanfaatan local 

wisdom ini merupakan sebuah usaha 

masyarakat untuk melestarikan sumber 

daya yang dapat digunakan secara terus 

menerus dan menjaga keseimbangan 

lingkungan (Hadiwijoyo dalam Vitasurya, 

2016).   

Model pembelajaran berbasis local 

wisdom dapat dilaksanakan dengan 

beberapa alasan, yaitu: (1) adanya 

pergeseran karakter siswa yang telah 

terkontaminasi dengan budaya modern, (2) 

rasa cinta budaya yang dimiliki siswa 

mulai hilang, (3) kesenangan siswa 

terhadap budaya luar yang lebih besar dari 

pada budaya lokal, (4) siswa tidak dapat 

menafsirkan budaya lokal dalam arti yang 

sebenarnya, dan (5) kearifan lokal 

merupakan identitas yang harus melekat 

pada diri siswa (Martawijaya, 2018). 

Pembelajaran berbasis local wisdom yang 

dikemas melalui pelatihan pembuatan 

kerajinan daun kopi kering merupakan 

salah satu cara mendidik remaja, bahwa 

pembelajaran tidak hanya berlangsung di 

sekolah tetapi dapat dilakukan di 

lingkungan sekitar. Proses belajar dapat 

dilakukan dimana pun, melalui komunitas 

atau perkumpulan-perkumpulan informal 

baik dalam skala kecil maupun besar.  

Pelatihan merupakan sebuah program 

yang dirancang untuk meningkatkan 

pengetahuan yang dimiliki, keterampilan, 

dan kompetensi individu (Mariot dalam 

Saputri, 2017). Pelatihan pembuatan 

kerajinan daun kopi kering dilakukan agar 

remaja memiliki pengetahuan baru dalam 

memanfaatkan daun kopi kering sebagai 

salah satu sumber kekayaan lokal. 

Pelatihan dimaksudkan agar kreativitas dan 

produktifitas remaja sekitar perkebunan 

kopi meningkat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui proses pelaksanaan 

pembelajaran berbasis local wisdom 

melalui pelatihan pembuatan kerajinan 

daun kopi kering bagi para remaja.  

Produk kerajinan daun kopi kering 

dipilih karena Kabupaten Jember 

merupakan wilayah dengan daerah 

perkebunan yang cukup luas, baik yang 

dikelola oleh Perseroan Terbatas 

Perkebunan Nusantara (PTPN), 

Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) 

maupun daerah perkebunan yang dikelola 

oleh pihak swasta. Salah satu daerah 

perkebunan yang terdapat di Kabupaten 

Jember adalah PDP Sumber Wadung di 

Desa Harjomulyo Kecamatan Silo dengan 

tanaman kopi sebagai komoditas 

utamanya. Kegiatan observasi awal 

menunjukkan beberapa potensi yang 

dimiliki daerah, yaitu sumber daya 

manusia dengan banyaknya kasus remaja 

desa yang masih menganggur dengan 

keterampilan yang masih tergolong rendah 

dan sumber sumber kearifan lokal berupa 

limbah daun kopi kering yang belum 

dimanfaatkan dengan baik oleh 

masyarakat.  
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Data pembagian lahan pertanian dan 

perkebunan Desa Harjomulyo Kecamatan 

Silo Kabupaten Jember menunjukkan 

bahwa tanaman kopi merupakan komoditas 

yang dihasilkan dalam jumlah cukup besar. 

Hal ini ditunjukkan pada tabel 1 dan tabel 

2 berikut ini:  

 

Tabel 1. Persebaran Penggunaan Lahan di Kabupaten Jember 

Kelas Lereng 
Luas 

Ha % 

Hutan 121.039,6

1 

36,75 

Perkampungan 31.877,00 9,68 

Sawah 86.568,18 26,29 

Tegal 43.522,84 13,22 

Perkebunan 34.590,46 10,50 

Tambak 368,66 0,11 

Rawa 35,62 0,01 

Semak/Padang Rumput 289,06 0,09 

Tanah rusak/tandus 1.469,26 0,45 

Lain-lain 9.574,26 2,91 

Jumlah 329.334 100 

 

Data diatas menunjukkan bahwa 

wilayah Kabupaten Jember didominasi 

oleh area hutan, persawahan, tegal, dan 

perkebunan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa masyarakat sekitar adalah petani 

dan pekebun. Kenyataan ini juga menjadi 

dasar yang kuat bahwa memberdayakan 

masyarakat Kabupaten Jember dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan hasil 

sumber daya dan kearifan lokalnya. 

 

Tabel 2. Pembagian Lahan Sektor Pertanian dan Perkebunan Desa Harjomulyo Kec. Silo Kab. 

Jember 

Sektor Pertanian Sektor Perkebunan 

Luas Lahan Komoditas Luas Lahan  Komoditas 

125 ha Padi 10 ha Kelapa 

240 ha Jagung 778,79 ha Kopi 

23 ha Kedelai 53,02 ha Coklat 

0,1 ha Bawang merah 843,63 ha Karet 

85 ha Ubi-ubian 26 ha Tebu 

36 ha Buah-buahan   

7 ha Sayuran   

 

Kegiatan pembelajaran berbasis local 

wisdom dilakukan dengan cara 

memberikan pelatihan kepada para remaja 

sekitar perkebunan kopi. Pelatihan 

diartikan sebagai proses pembelajaran dan 

pemberdayaan, artinya individu (anggota 

masyarakat) harus mempelajari suatu 

materi guna meningkatkan kemampuan, 

keterampilan serta tingkah laku pada 

pekerjaan dan kehidupan sehari-hari dalam 

menopang ekonomi atau pendapatannya 

(Kamil, 2010:71). Pelatihan pembuatan 

kerajinan daun kopi kering diberikan 

karena hasil wawancara dan FGD 

menunjukkan bahwa remaja desa sangat 

tertarik untuk mempelajari keterampilan 

baru agar kemampuannya meningkat. 

Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan dan 

produktivitas remaja sekitar perkebunan 

kopi. 
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METODE 

Jenis penelitian ini adalah action 

research dengan pendekatan kualitatif 

yang merupakan kombinasi antara 

penelitian (research) dan tindakan (action) 

yang dilakukan secara partisipatif guna 

meningkatkan aspek kehidupan masyarakat 

(Gonsalves et al dalam Eksvard & 

Torbjorn, 2010). Burns (2013) 

mendefinisikan action research sebagai 

sebuah strategi untuk perubahan sistem 

secara keseluruhan. Penelitian 

dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu 

diagnosing, planning action, taking action, 

dan evaluating action (Hasan, 2009:180). 

Proses pelaksanaan penelitian dilakukan 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Tahapan Proses Pelaksanaan Action Research 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap diagnosing dilakukan dengan 

mengidentifikasi masalah-masalah yang 

terjadi pada remaja sekitar perkebunan 

kopi sebagai dasar dalam menentukan 

tindakan. Planning action merupakan 

tahap perencanaan tindakan yang akan 

dilakukan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi. Tahap taking 

action merupakan implementasi dari 

rencana tindakan oleh peneliti dan 

partisipan dalam penelitian. Evaluating 

action dilakukan setelah kegiatan pelatihan 

dilaksanakan.  

Metode penentuan lokasi penelitian 

dilakukan dengan teknik purposive area, 

yaitu ditentukan secara sengaja sesuai 

dengan tujuan penelitian. Penelitian ini 

dilaksanakan bagi para remaja di sekitar 

perkebunan kopi Desa Harjomulyo 

Kecamatan Silo Kabupaten Jember. 

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan 

pada potensi sumber daya manusia 

(terutama remaja sekitar perkebunan kopi 

yang masih banyak menganggur) dan 

sumber local wisdom yang belum banyak 

di manfaatkan.  

Subjek dalam penelitian ini adalah 

remaja sekitar perkebunan kopi Desa 

Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten 

Jember dengan beberapa kriteria yaitu: 

berusia 11-24 tahun, belum menikah, 

menganggur dan putus sekolah, serta 

bersedia untuk mengikuti pelatihan 

pembuatan kerajinan daun kopi kering 

sebagai peningkatan keterampilan dirinya 

dalam pemanfaatan sumber kearifan lokal. 

Data pada penelitian diperoleh melalui 

metode wawancara, observasi, 

dokumentasi, angket, dan Focus Group 

Discussion (FGD). Kemudian teknik 

analisis data yang digunakan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

menginterpretasikan data yang telah 

diperoleh dan membuat kesimpulan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 
Luas wilayah Kabupaten Jember 

adalah 3.293,34 Km2 dengan panjang 

pantai kurang lebih 170 Km. Luas perairan 

Kabupaten Jember termasuk Zona 

Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang kurang 

Diagnosing Planning Action 

Taking Action 
Evaluating 

Action 
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lebih 8.338,5 Km2. Secara administratif, 

wilayah Kabupaten Jember terdiri dari 31 

Kecamatan. Sebanyak 28 Kecamatan 

dengan 226 Desa dan 3 Kecamatan lain 

dibagi dalam 22 Kelurahan, 1.000 Dusun, 

4.313 RW dan 15.205 RT (Bappeda Jatim, 

2013).  

Desa Harjomulyo Kecamatan Silo 

merupakan bagian dari wilayah Kabupaten 

Jember dengan luas wilayah 1.563.078 Ha. 

Secara geografis, Desa Harjomulyo 

berbatasan dengan Desa Pace Kecamatan 

Silo di sebelah timur, sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Karangharjo 

Kecamatan Silo, sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Mulyorejo Kecamatan Silo, 

dan sebelah barat berbatasan dengan Desa 

Seputih Kecamatan Mayang. Wilayah 

Desa Harjomulyo Kec. Silo Kab. Jember 

merupakan daerah pertanian dan 

perkebunan yang subur dengan mayoritas 

matapencaharian masyarakatnya adalah 

bertani dan berkebun. 

Tabel 3. Klasifikasi Mata Pencaharian Penduduk Desa Harjomulyo Kec. Silo Kab. Jember 

Sektor Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 

Pertanian dan Perkebunan 3.860 

Industri Pengolahan 263 

Konstruksi/Bangunan 70 

Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 192 

Jasa 3.655 

Lain-lain 1.892 

Jumlah 9.932 Jiwa 

 

Persebaran lahan Desa Harjomulyo 

yang sebagian besar merupakan wilayah 

persawahan dan perkebunan dengan 

komoditas utama kopi membuat limbah 

dari tanaman kopi juga terdapat sangat 

melimpah. Limbah tumbuhan kopi tersebut 

selama ini belum dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Salah satu cara pemanfaatan 

limbah tumbuhan kopi tersebut adalah 

dengan menjadikannya sebagai bahan baku 

pembuatan kerajinan, misalnya dengan 

membuat kerajinan dari daun kopi kering. 

Kerajinan daun kopi kering yang 

dihasilkan dapat bermacam-macam sesuai 

dengan kreativitas setiap individu. 

Pelatihan keterampilan pembuatan 

kerajinan daun kopi kering merupakan 

sebuah kegiatan yang dirancang untuk 

membekali pengetahuan dan keterampilan 

bagi remaja untuk dapat dijadikan sebagai 

media belajar dalam upaya memanfaatkan 

potensi alam lokal. Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan daya cipta, 

keterampilan serta kreativitas berkarya 

remaja sekitar perkebunan kopi. 

Pelaksanaan program pelatihan 

keterampilan ini diharapkan mampu 

mengatasi masalah perekonomian yang 

dialami warga masyarakat khususnya bagi 

para remaja. Kegiatan pelatihan pembuatan 

kerajinan daun kopi kering dilakukan 

untuk mengurangi limbah tumbuhan kopi 

yang tidak terpakai sehingga dapat 

dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang 

bernilai jual. 
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Tabel 4. Tahapan Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Daun Kopi Kering 

Tahapan Kegiatan Keterangan Target 

Tahap Assesmen 

1. Identifikasi 

permasalahan 

remaja 

(diagnosing) 

 

 

 

 

 
2. Penilaian 

kebutuhan remaja 

(planning action) 

 

Kegiatan diagnosing 

digunakan untuk mengetahui 

masalah yang dihadapi remaja 

sekitar perkebunan sebelum 

akhirnya memberikan program 

pelatihan. Identifikasi 

permasalahan remaja dilakukan 

melalui kegiatan FGD dan 

wawancara terstuktur. 

 

Planning action dilakukan 

untuk membuat rencana 

tindakan yang akan dilakukan 

sebagai upaya pemberdayaan. 

Program yang direncanakan 

adalah pemanfaatan limbah daun 

kopi kering sebagai upaya 

pemberdayaan remaja sekitar 

perkebunan. 

 

Teridentifikasi 

permasalahan pokok yang 

dihadapi oleh remaja sekitar 

perkebunan kopi Desa 

Harjomulyo Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember. 

 

 

 

 

Munculnya ide untuk 

memanfaatkan limbah daun 

kopi kering yang melimpah 

sebagai upaya meningkatkan 

keterampilan remaja. 

Tahap Pelatihan 

(taking action) 

Taking action merupakan bentuk 

nyata atau realisasi dari rencana 

program yang dibuat. Tindakan 

(action) yang dilakukan yaitu 

pelatihan pembuatan kerajinan daun 

kopi kering yang memberikan 

pengetahuan baru bagi remaja 

dalam memanfaatkan sumber 

kearifan lokal. 

1. Remaja desa mempunyai 

kegiatan produktif. 

2. Remaja mempunyai 

keterampilan baru sehingga 

keterampilan dirinya meningkat. 

3. Remaja memiliki pengetahuan 

dalam memanfaatkan daun kopi 

kering sebagai sumber alam 

lokal. 

Tahap Evaluasi 

(evaluating action) 

Evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan 

program yang telah dilakukan. 

Kegiatan evaluasi ini ada 3 tahap, 

yaitu: 

1) Evaluasi pengetahuan peserta 

2) Evaluasi proses kegiatan 

pelatihan 

3) Evaluasi dampak pelatihan 

1. Peserta memiliki pengetahuan 

baru tentang pemanfaatan 

limbah daun kopi kering 

menjadi sebuah karya kerajinan. 

2. Kegiatan pelatihan berjalan 

lancar sesuai dengan rencana 

dan dapat mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

3. Kegiatan pelatihan memberikan 

efek positif dan sesuai dengan 

dampak yang diharapkan. 

 

Proses identifikasi masalah-masalah 

(Planning Action) yang terjadi pada remaja 

ini dilakukan melalui kegiatan FGD (Focus 

Group Discussion) dan wawancara dengan 

masyarakat dan remaja sekitar perkebunan 

kopi Desa Harjomulyo Kec. Silo Kab. 

Jember. Hasil keduanya menunjukkan 

bahwa kondisi remaja desa adalah 

keterampilan yang masih rendah, tingkat 

urbanisasi yang tinggi, pekerjaan yang 

tersedia untuk remaja adalah pekerjaan-

pekerjaan kasar. Remaja desa 

membutuhkan sebuah pelatihan 

keterampilan, maka peneliti mengusulkan 

program pelatihan pembuatan kerajinan 

daun kopi kering sebagai upaya 

meningkatkan keterampilan remaja. 

Respon remaja terhadap program pelatihan 
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ini adalah sangat baik. Ketertarikan remaja 

untuk mempelajari sebuah kerajinan 

karena sebagian besar remaja baru lulus 

sekolah sehingga mereka ingin 

mendapatkan keterampilan baru berupa 

pembuatan kerajinan seperti saat mereka 

duduk dibangku sekolah. 

Setelah mengetahui beberapa masalah 

yang terjadi pada remaja, langkah 

selanjutnya yaitu menyusun rencana 

tindakan (Planning Action). Pada tahap ini 

peneliti menentukan pemateri, menentukan 

jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan, dan 

tujuan diadakannya kegiatan pelatihan. 

Materi pelatihan pembuatan kerajinan daun 

kopi kering diberikan oleh ahli pembuatan 

kriya daun kering. Sedangkan peneliti 

bertindak sebagai fasilitator yang 

memfasilitasi pemateri dan peserta 

pelatihan ketika kegiatan pelatihan 

berlangsung. Adapun tujuan kegiatan 

pelatihan ini lebih ditekankan pada 

pengembangan keahlian, pengetahuan dan 

sikap (Moekijat dalam Kartika, 2011). 

Pelaksanaan kegiatan pelatihan 

(Taking Action) oleh pemateri yang ahli 

dalam pembuatan kriya daun kering yang 

diikuti oleh remaja sekitar perkebunan 

sebagai peserta pelatihan. Peserta pelatihan 

kemudian disebut sebagai subjek penelitian 

yang terdiri dari 6 orang remaja sekitar 

perkebunan kopi dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Spesifikasi Subjek Penelitian 

Nama Jenis Kelamin Usia  Pendidikan 

Terakhir 

Status 

Suaibah Perempuan 20 Tahun SMK Belum Bekerja 

Sartika Perempuan 22 Tahun SMP Belum Bekerja 

Lita Perempuan 19 Tahun SMK Belum Bekerja 

Resti Perempuan 20 Tahun SMA Belum Bekerja 

Rosilia Perempuan 19 Tahun MAN Belum Bekerja 

Kirana Arisya Perempuan 17 Tahun SMP Belum Bekerja 

 

Pada pelaksanaan program pelatihan, 

ditemukan beberapa faktor pendukung dan 

penghambat berlangsungnya kegiatan 

pelatihan. Faktor pendukung antara lain: 

(1) lingkungan sosial masyarakat yang 

mendukung, (2) tersedianya bahan baku 

kerajinan yang melimpah, (3) motivasi 

peserta pelatihan yang sangat tinggi, (4) 

minat dan kebiasaan peserta pelatihan yang 

tinggi. Adapun faktor penghambat kegiatan 

pelatihan yaitu keterbatasan sarana dan 

prasarana pelatihan dan belum adanya 

akses pasar produk hasil kerajinan.  

Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kerajinan Daun Kopi Kering 
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Tahap evaluasi (Evaluating Action) 

dilakukan untuk melihat keberhasilan 

program pelatihan yang telah dilaksanakan. 

Proses evaluasi dilakukan dengan tahapan: 

evaluasi pengetahuan peserta, evaluasi 

proses kegiatan pelatihan, dan evaluasi 

dampak pelatihan (Gunanti, 2005:49). 

Pertama, evaluasi pengetahuan peserta 

terdiri dari kegiatan pre-test dan post-test. 

Kegiatan pre-test menunjukkan bahwa 

peserta belum memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam memanfaatkan daun 

kopi kering sebagai sumber kekayaan alam 

lokal. Kemudian setelah kegiatan pelatihan 

dilaksanakan, hasil post-test 

memperlihatkan antusiasme peserta yang 

sangat tinggi terhadap program pelatihan, 

pemahaman peserta terhadap materi juga 

cukup tinggi. Kedua, evaluasi proses 

kegiatan pelatihan menunjukkan adanya 

kesesuain waktu dan jadwal pelaksanaan 

pelatihan. Ketiga, evaluasi dampak 

pelatihan menunjukkan kondisi: (1) peserta 

dapat membuat kerajinan daun kopi kering 

dengan cukup baik, (2) peserta mampu 

membuat kerajinan berbahan dasar daun 

kopi kering dengan lebih variatif, (3) 

peserta telah termotivasi untuk 

memanfaatkan daun kopi kering dalam 

bentuk kerajinan.  

Model pembelajaran berbasis kearifan 

lokal telah diadaptasi oleh bererapa peneliti 

sebagai acuan dalam melaksanaan strategi 

pembelajaran (Martawijaya, 2018). 

Beberapa peneliti percaya bahwa 

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal 

dalam strategi pembelajaran dapat 

meningkatkan karakter positif siswa 

(Parwati et al., 2017). Hal ini sejalan 

dengan pendapat Rich (2012), bahwa cara 

belajar dengan mengintegrasikan 

pengetahuan lokal area sangat cocok untuk 

mempersiapkan siswa dalam menghadapi 

pengetahuan sains dan lingkungan pada 

negara yang memiliki berbagai latar 

belakang suku dan budaya. Pelaksanaan 

pembelajaran yang berorientasi pada 

kearifan lokal juga dapat menumbuhkan 

apresiasi siswa terhadap kearifan lokal 

(Atmojo, 2015). Beberapa pernyataan 

tersebut memberikan penguatan bahwa 

kearifan lokal memiliki peran yang sangat 

penting dalam pembelajaran, terutama bagi 

masyarakat Indonesia dengan keragaman 

suku dan budaya.  

 

SIMPULAN 

Pemanfaatan kearifan lokal melalui 

pelatihan keterampilan membuat kerajinan 

daun kopi kering merupakan sebuah upaya 

meningkatkan kreativitas dan produktivitas 

remaja sekitar perkebunan. Kearifan lokal 

sebagai sumber daya alam yang sangat 

dekat dengan masyarakat menjadi isu 

strategis jika dijadikan dasar dalam 

pembangunan karena masyarakat 

mengetahui apa yang mereka butuhkan 

dengan sangat baik. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan, pemanfaatan 

kearifan lokal dapat menjadi sebuah upaya 

pembelajaran bagi remaja dalam 

meningkatkan daya cipta, keterampilan, 

serta kreativitas berkarya bagi remaja desa. 

Produk yang dihasilkan yaitu berupa 

kerajinan daun kopi kering yang dibuat 

dari limbah tanaman kopi kemudian 

dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang 

bernilai ekonomi. 

 

Keterbatasan dan Penelitian 

Selanjutnya: 

Action research yang dilakukan hanya 

dilaksanakan pada kelompok kecil remaja 

sekitar  perkebunan kopi. Dampak 

dilaksanakannya pelatihan belum terukur, 

proses pendampingan yang diberikan juga 

belum maksimal sehingga keterampilan 

yang dimiliki oleh remaja untuk 

memanfaatkan daun kopi kering belum 

bisa menjadi sumber pendapatan. 

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

dengan menindaklanjuti kegiatan pelatihan 

yang dilakukan, dengan membentuk 

komunitas remaja sekitar perkebunan dan 

memberikan pendampingan sampai 

kegiatan pelatihan berhasil.   
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Abstrak 

Pada era milenium seperti sekarang ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh para 

pendidik yaitu khususnya guru di sekolah dan orangtua di lingkungan keluarga. Meskipun 

pendidikan agama telah diajarkan di sekolah dan lingkungan keluarga, namun yang paling 

berpengaruh pada anak adalah pendidikan agama yang diberikan di lingkungan keluarga sejak 

dini. Penanaman pendidikan ketuhanan sejak dini dapat mempengaruhi pandangan hidup anak 

saat mereka telah tumbuh dewasa serta dapat menjadikan pegangan hidup saat mereka bergaul 

di lingkungan masyarakat yang lebih luas agar tidak mudah terpengaruh oleh perbuatan 

negatif. Pendidikan karakter merupakan suatu keniscayaan dalam upaya menghadapi 

tantangan globalisasi pada saat ini. Pendidikan karakter adalah gerakan nasional dalam 

menciptakan sekolah untuk mengembangkan peserta didik agar memiliki etika, tanggung 

jawab, dan kepedulian, dengan menerapkan dan mengajarkan karakter yang baik melalui 

penekanan pada nilai-nilai universal. Sekolah, dengan demikian, harus mampu 

mengembangkan pendidikan karakter melalui proses pembelajaran, habituasi, kegiatan ekstra-

kurikuler, serta harus pula bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat dalam 

mengembangkan pendidikan karakter. Artikel ini, dengan menggunakan metode kualitatif dan 

penjelasan yang analisis-deskriptif, mencoba mengkaji tentang bagaimana penguatan 

pendidikan ketuhanan dalam pendidikan karakter di era milenium. Hasil kajian menunjukan 

bahwa penguatan pendidikan ketuhanan dalam pendidikan karakter itu kuncinya terletak di 

level keluarga sebab keluarga adalah tempat pertama bagi anak-anak mendapatkan 

pendidikan. Sehingga diperlukan kolaborasi yang bagus guna terciptanya atmosfir pendidikan 

yang kondusif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Kata Kunci: Pendidikan Ketuhanan; Pendidikan Karakter; Era Milenium, Keluarga 

 

Abstract 

In the millennium era, there are many challenges faced by educators, especially teachers 

at schools and parents. Although religious education has been taught at schools and family 

environments, the most influential problem for children is religious education given in the 

family environment earlier. Giving Godliness education from an early age can influence the 

child's view of life when they have grown up and can make life grip when they hang out in 

the wider community so that they are not easily affected by negative actions. Character 

education is a necessity in facing the challenges of globalization at this time. Character 

education is a national movement in creating schools to develop students to have ethics, 

responsibility, and care, by applying and teaching good character through an emphasis on 

universal values. Schools, thus, must be able to develop character education through the 

process of learning, habituation, extra-curricular activities, and must make some cooperations 

with families and communities in developing character education. This article, using 

qualitative methods and descriptive analysis, tries to examine how to strengthen Godliness 

education in character education in the millennium era. The results of the study show that the 

strengthening of Godliness education in character education lies at the family level because 

the family is the first place for children to get education. So that, a good collaboration is 

needed to create a conducive educational atmosphere in the family, school and community. 

mailto:novitapriandini@gmail.com


 

166 
 

Key Words: Godliness Education; Character building; Millennium Era, Family 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu Pengetahuan tanpa agama 

adalah pincang 

-Albert Einstein- 

Di akhir zaman ini dunia pendidikan 

terus berkembang dengan pesat, 

pendidikan dan perkembangan sains dan 

teknologi pun semakin canggih. Orang-

orang berbondong-bondong berupaya 

mengangkat martabat dirinya dengan 

pendidikan agar mendapatkan status sosial 

yang baik dan terhormat. Berbagai bidang 

sains dan teknologi mereka pelajari dan 

tuntut dalam lembaga-lembaga pendidikan 

baik yang berdomisili di dalam negeri 

maupun di luar negeri. Hamdani (2001:vii) 

Akan tetapi, di sisi lain kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi memberikan 

efek yang kurang bagus. karena ilmu 

pengetahuan dan teknologi canggih 

tersebut tidak mampu menumbuhkan 

watak dan karakter yang mulia. Kondisi 

watak atau “karakter” manusia umumnya 

dewasa ini, sejak dari level internasional 

sampai kepada tingkat persorangan, 

termasuk di Indonesia ditandai oleh gejala 

kemerosotan akhlak yang benar-benar 

berada pada taraf yang mengkhawatirkan. 

Kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong 

menolong dan kasih sayang sudah tertutup 

oleh penyelewengan, penipuan, 

penindasan, saling menjegal dan saling 

merugikan. Di sana-sini banyak terjadi adu 

domba dan fitnah, menjilat, mengambil 

hak orang lain sesuka hati dan perbuatan-

perbuatan biadab lainnya. 

Karakter bangsa Indonesia yang 

sebelumnya berpegang pada ajaran-ajaran 

agama, nilai-nilai luhur bangsa terus 

mengalami kemerosotan secara cepat. Dan, 

celakanya berbagai bentuk pelanggaran itu 

dengan segera dan instan menyebar 

melalui media komunikasi instan pula 

seperti internet, HP, dan semacamnya.  

Yang paling memprihatinkan adalah 

perilaku serta watak dari para pelajar. 

Tingkah laku dan karakter dari seorang 

siswa kini sudah jarang mencerminkan 

sebagai seorang pelajar. Di antara mereka 

cenderung bertutur kata yang kurang baik, 

terkadang mereka bertingkah laku tidak 

sopan dan terkesan tidak berkarakter yang 

diakibatkan serbuan globalisasi nilai-nilai 

dan gaya hidup yang tidak selalu 

kompatibel dengan nilai-nilai dan norma-

norma agama, sosial-budaya nasional dan 

lokal Indonesia.  

Apabila generasi muda Islam tidak 

atau belum, mungkin juga kurang 

memperoleh pendidikan tentang agama 

dan moral, maka sudah dapat dipastikan ia 

akan dapat secara perlahan-lahan terjerat 

oleh budaya-budaya hewani, setan, iblis 

atau jin. Hamdani (2001: viii). Demikian 

pentingnya pendidikan ketuhanan/ 

pendidikan agama dalam pembentukan 

karakter siswa dalam kehidupan keluarga, 

masyarakat dan bernegara maka dalam 

makalah ini penulis tertarik untuk 

mengkaji penguatan pendidikan ketuhanan 

dalam pendidikan karakter di era 

milenium.  

Berdasarkan uraian di atas maka 

penulis tertarik untuk mengkaji masalah 

pentingnya penguatan pendidikan 

ketuhanan dalam pendidikan karakter di 

era milenium ini sebagai suatu inovasi atau 

upaya untuk memberikan pengetahuan 

tentang pentingnya hal tersebut sebagai 

pondasi keimanan para anak-anak atau 

siswa menghadapi tantangan zaman yang 

semakin carut marut dengan segala 

permasalahannya. Mengapa penguatan 

pendidikan ketuhanan diperlukan dalam 

pendidikan karakter? Karena itulah 

makalah ini ditulis, untuk memberikan 

sedikit pencerahan tentang fenomena 

dewasa ini yang terjadi pada anak-anak 

atau para siswa di negeri ini.  

 

PEMBAHASAN 

1. Pengertian Pendidikan Ketuhanan 

Pengertian pendidikan ketuhanan yang 

dimaksud di sini ialah suatu upaya yang 

keras dan bersungguh-sungguh dalam 

mengembangkan, mengarahkan, 
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membimbing akal pikiran, jiwa, qalbu, dan 

ruh kepada pengenalan dan cinta kepada 

Allah SWT, dan melenyapkan segala sifat 

asma dan dzat negatif dengan yang positif 

serta mengekalkannya dalam suatu kondisi 

dan ruang. Pendidikan yang dimaksud 

ialah agar manusia dapat memfungsikan 

instrumen-instrumen yang dipinjamkan 

Allah kepadanya: akal pikiran menjadi 

brilian di dalam memecahkan rahasia 

ciptaan-Nya, hati mampu menampilkan 

hakikat dari rahasia itu dan fisik pun 

menjadi indah penampilannya dengan 

menampakkan hak-hak-Nya. Dengan 

pendidikan ketuhanan ini, manusia akan 

menjadi manusia yang hamba, bukan 

manusia yang hewani. Timbul rasa saling 

mengasihi, tolong-menolong, memberikan 

hartanya yang lebih kepada mereka yang 

membutuhkan, selalu waspada terhadap 

tipu daya dunia dan manusia, dapat berlaku 

sederhana dan hati-hati, dan sebagainya. 

Hamdani (2001:x). 

Aspek ketuhanan menjadi aspek 

pertama dan aspek dasar pendidikan dalam 

Islam. Dengan mengenal Allah Swt. 

sebagai Tuhan dan Pencipta, pribadi 

manusia dapat menyadari bahwa segala 

yang dipelajari adalah ciptaan-Nya. 

Dengan bekal itu pula, dalam proses 

mempelajari ilmu pengetahuan dan 

menguak fenoma alam, bukan 

kesombongan yang muncul dalam diri, 

melainkan kesadaran akan kebesaran-Nya 

serta kedekatan kita dengan-Nya. 

(https://abiummi.com/6-aspek-penting-

pendidikan-dalam-islam/) 

Muslim yang baik memiliki 

kecerdasan intelektual sekaligus 

kecerdasan spiritual (QS. Ali Imran: 190-

191) sehingga sikap keberagamaannya 

tidak hanya pada ranah emosi tetapi 

didukung kecerdasan pikir atau ulul albab. 

Terpadunya dua hal tersebut insya Allah 

menuju dan berada pada agama yang 

fitrah. (QS.Ar-Rum: 30). 

 

 

 

 

2. Pengertian Karakter  

Menurut Adjiesoedarmo, dkk 

(2017:23), pengertian karakter adalah 

sebagai berikut: 

1) Karakter adalah nilai-nilai yang 

khas-baik (tahunilai kebaikan, mau 

berbuat baik, nyata berkehidupan 

baik, dan berdampak baik terhadap 

lingkungan) yang terpateri dalam 

diridan terejawantahkan dalam 

perilaku.  

2) Karakter secara koheren memancar 

dari hasil olah pikir, olah hati, olah 

raga, serta olah rasa, dan karsa 

seseorang atau sekelompok orang. 

3) Karakter merupakan ciri khas 

seseorang atau sekelompok orang 

yang mengandung nila, kemampuan, 

kapasitas moral, serta ketegaran 

dalam menghadapi kesulitan dan 

tantangan. 

Pendidikan karakter dapat dimaknai 

sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak yang bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk membuat 

keputusan baik-buruk, mewujudkan dan 

menebar kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati. Karakter 

yang dimaksud dalam pembelajaran ini 

bukan sesuatu yang diajarkan, tetapi 

dikembangkan. Banyak karakter yang bisa 

dikembangkan atau disisipkan dalam 

pembelajaran, (Kemendiknas: Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan 

Menengah, 2010: 16-19), mulai dari 

karakter yang berhubungan dengan Tuhan, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan 

hidup, dan nilai kebangsaan. 

 

Nilai Karakter dalam Hubungan 

Manusia dengan Tuhan 
• Religius 

Nilai Karakter dalam Hubunganya 

dengan diri sendiri 
• Kejujuran 

• Kecerdasan 

• Rasa tanggung jawab 

• Kebersihan dan kesehatan 

• Kedisiplinan 

https://abiummi.com/6-aspek-penting-pendidikan-dalam-islam/
https://abiummi.com/6-aspek-penting-pendidikan-dalam-islam/
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• Berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif 

• Ketangguhan 

• Keingintahuan 

• Cinta Ilmu 

• Rasa percaya-diri 

• Kemandirian 

• Keberanian mengambil resiko 

• Berorientasi pada tindakan 

• Jiwa kepemimpinan 

• Kerja keras 

Nilai Karakter dalam Hubungan 

Antarmanusia 
• Tolong-menolong 

• Kesantunan 

• Kesadaran akan hak dan kewajiban 

diri dan orang lain 

• Kepatuhan pada aturan-aturan sosial 

• Menghargai karya dan prestasi orang 

lain 

• Demokrasi 

Nilai Karakter dalam Hubungan 

Manusia dengan Lingkungan: 
• Kepedulian terhadap lingkungan 

Nilai Kebangsaan: 
• Nasionalisme 

• Menghargai keberagaman 

 

3. Pengertian Pendidikan Karakter 

Menurut Depdiknas (2010), 

pendidikan karakter adalah segala sesuatu 

yang dilakukan oleh guru, yang mampu 

mempengaruhi karakter peserta didik. 

Guru membantu membentuk watak peserta 

didik. Hal ini meliputi keteladanan 

bagaimana perilaku guru, cara guru 

berbicara atau menyampaikan materi, 

bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai 

hal terkait lainnya.   

Pendidikan karakter diharapkan 

menjadi alternatif solusi bagi perbaikan 

perilaku dan moral bangsa yang 

mengalami krisis etika dan identitas diri, 

dan dalam menyelesaikan konflik di 

berbagai kalangan dalam berbagai aspek 

kehidupan.  

Pendidikan karakter merupakan bagian 

terpenting dalam misi pendidikan nasional 

sebagaimana dinyatakan dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Pasal 1, Ayat 1 bahwa “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.  

T.Ramli(2003) Memberikan 

pengertian bahwa pendidikan karakter 

adalah pendidikan yang mengedepankan 

esensi dan makna terhadap moral dan 

akhlak. Sehingga hal tersebut akan mampu 

membentuk pribadi peserta didik yang 

baik. Suyanto (2009) 

Menurutnya pendidikan karaketr adalah 

suatu cara berpikir dan juga berperilaku 

yang memiliki ciri khas untuk menjalani 

hidup dengan bekerja sama, baik 

bekerjasama dalam keluarga, masyarakat, 

agama, bangsa, maupun  negara. Elkind 

(2004) Memberikan pengertian bahwa 

pendidikan karakter adalah segala sesuatu 

metode pendidikan yang dilakukan oleh 

tenaga pendidik sehingga mampu 

mempengaruhi karakter murid. Disini 

terlihat bahwa guru bukan hanya 

mengajarkan materi pelajaran tetapi 

mampu untuk menjadi keteladanan. 

JohnW.Santrock Memberikan pengertian 

bahwa pendidikan karakter adalah 

pendidikan yang dilakukan dengan 

pendekatan langsung kepada peserta didik 

untuk menanamkan nilai moral dengan 

juga memberi pelajaran kepada murid 

tentang pengetahuan moral dalam upaya 

mencegah prilaku yang tidak dianjurkan 

atau prilaku yang dilarang. Thomas 

Lickona Memberikan pengertian 

pendidikan karakter adalah usaha tenaga 

pendidik untuk membantu peserta didik 

dalam memahami, memperhatikan dan 

melakukan nilai-nilai yang tidak 

melanggar hukum. Kertajaya (2010) 

Memberikan pengertian bahwa karakter 

dalam pendidikan adalah suatu 

karakteristik yang dimiliki oleh seseorang 

secara individu. Dimana cirri 
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tersebut  mengakar pada kepribadian 

sehingga mampu untuk mendorong 

bagaimana seseorang bertindak, 

berperilaku,  dan menanggapi sesuatu. 

Wikipedia Memberikan pengertian bahwa 

pendidikan karakter adalah bentuk dalam 

lembaga pendidikan yang memuat suatu 

ajaran tindakan yang baik bagi generasi 

selanjut di masa mendatang. 

(http://www.indonesiastudents.com/7-

pengertian-pendidikan-karakter-menurut-

para-ahli-lengkap/) 

Berdasarkan uraian tersebut di atas 

jelaslah bahwa pendidikan harus diarahkan 

untuk mengembangkan karakter bangsa 

Indonesia. Pendidikan diarahkan untuk 

membentuk manusia Indonesia yang 

memiliki kepribadian yang religius; 

berbudi pekerti luhur; berwawasan 

kebangsaan; menguasai ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni (Ipteks); memahami 

dinamika perkembangan global. 

Pendidikan tidak hanya membentuk 

manusia yang cerdas dan terampil, tetapi 

lebih penting lagi adalah membentuk 

manusia yang berahlak mulia. 

  

4. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter adalah 

mengembangkan karakter peserta didik 

agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur 

Pancasila. Fungsi pendidikan karakter 

adalah (a) pengembangan potensi dasar, 

agar “berhati baik, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik”; (b) perbaikan perilaku 

yang kurang baik dan penguatan perilaku 

yang sudah baik; (c) penyaring budaya 

yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur 

Pancasila. Ruang lingkup sasaran 

pendidikan karakter meliputi satuan 

pendidikan, keluarga dan masyarakat. 

Adjiesoedarmo (2017:9). Pendidikan 

karakter pada tingkatan institusi mengarah 

pada pembentukan budaya sekolah, yaitu 

nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, 

kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol 

yang dipraktekkan oleh semua warga 

sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. 

Budaya sekolah merupakan ciri khas, 

karakter atau watak dan citra sekolah 

tersebut di mata masyarakat luas. 

Pendidikan karakter akan membangun 

generasi bangsa yang berkarakter jujur, 

cerdas, tangguh, dan peduli.  

Sejatinya, pendidikan karakter 

berkaitan dengan berbagai macam hal dan 

elemen seperti yang tergambar pada 

diagram berikut: 

Sejatinya, pendidikan karakter 

berkaitan dengan berbagai macam hal dan 

elemen seperti yang tergambar pada 

diagram berikut: 

 

 

(https://www.slideserve.com/sinjin/pendekatan-budaya-dalam-pendidikan-karakter-

bangsa-indonesia) 
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5. Penguatan Pendidikan Ketuhanan 

dalam Pendidikan Karakter di Lingkup 

Keluarga 

Dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter memang tidak semudah membalik 

telapak tangan, tidak secepat mengedipkan 

mata. Penerapannya membutuhkan proses 

yang cukup lama dan SDM yang unggul 

dalam pengimplementasiannya. Pendidikan 

karakter juga harus didukung oleh semua 

pihak. Untuk itu pendidikan karakter tidak 

bisa sepenuhnya dibebankan kepada 

sekolah. Masyarakat perlu diberikan 

penyadaran bahwa pendidikan karakter 

merupakan tanggung jawab bersama. 

Rumah tangga merupakan lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama, 

karena dalam rumah tangga inilah anak 

pertama-tama mendapatkan didikan atau 

bimbingan, juga dikatakan lingkungan 

yang utama karena sebagian besar dari 

kehidupan anak adalah di dalam rumah 

tangga, sehingga pendidikan yang paling 

banyak diterima olah anak adalah dalam 

rumah tangga. 

Tugas utama dari keluarga bagi 

pendidikan karakter dan tabiat anak adalah 

sebagai peletak dasar bagi pendidikan 

akhlak dan pandangan keagamaan. Dalam 

hal inilah dituntut adanya kesadaran orang 

tua untuk menanamkan nilai-nilai karakter 

positif ke dalam jiwa anak mereka. 

Peranan orang tua dalam pendidikan 

karakter terhadap anak memberikan 

pengaruh yang besar sekali dalam 

membentuk kepribadiannya. Keluarga atau 

orang tua harus selalu memberikan nasihat-

nasihat positif serta menunjukkan 

kesuritauladanan yang baik di hadapan 

anak mereka.  

Sikap orang tua dalam keluarga secara 

tidak langsung mempengaruhi 

perkembangan karakter dan kepribadian 

anak. Melalui proses peniruan (imitasi) 

mereka, mereka merekam sikap ayah pada 

ibu dan sebaliknya, sikap orang tua pada 

tetangga-tetangga sekitarnya akan dengan 

mudah ditiru oleh anak. Sikap yang otoriter 

orang tua akan membuahkan sikap yang 

sama pada anak. Sebaliknya sikap kasih 

saying, keterbukaan, musyawarah, dan 

konsisten, juga akan membuahkan sikap 

yang sama pada anak. 

Menurut Abdul Mujib dalam bukunya 

menyebutkan bahwa ada enam dasar-dasar 

pendidikan yang diberikan kepada anak 

dari orang tuanya: 

a. Dasar pendidikan budi pekerti; memberi 

norma pandangan hidup tertentu 

walaupun masih dalam bentuk yang 

sederhana kepada anak  

b. Dasar pendidikan sosial; melatih anak 

dalam tata cara bergaul yang baik 

terhadap lingkungan sekitar. 

c. Dasar pendidikan intelek; anak 

diajarkan kaidah pokok dalam 

percakapan, bertutur bahasa yang baik, 

kesenian yang disajikan dalam bentuk 

permainan. 

d. Dasar pembentukan kebiasaan; 

pembinaan kepribadian yang baik dan 

wajar, yaitu membiasakan kepada anak 

untuk hidup yang teratur, bersih, tertib, 

disiplin, rajin yang dilakukan secara 

berangsur-angsur tanpa unsur paksaan. 

e. Dasar pendidikan kewarganegaraan; 

memberikan norma nasionalisme dan 

patriotisme, cinta tanah air dan 

berperikemanusiaan yang tinggi. 

f. Dasar pendidikan agama; melatih dan 

membiasakan ibadah kepada Allah 

SWT, sembari meningkatkan aspek 

keimanan dan ketakwaan anaknya 

kepada-Nya. 

Rahman dalam bukunya (2016) 

menyebutkan bahwa Al Quran 

mencontohkan hubungan antara iman, ilmu 

dan amal melalui suatu ayat di Surat 

Ibrahim:24-25) yang artinya: “Tidakkah 

kamu perhatikan bagaimana Allah telah 

membuat perumpamaan kalimat yang baik 

seperti pohon yang baik, akarnya teguh 

dan cabangnya menjulang ke langit, pohon 

itu memberikan buahnya pada setiap 

musim dengan seizin Tuhannya. Allah 

membuat perumpamaan-perumpamaan itu 

untuk manusia supaya mereka selalu 

ingat”.  
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Ayat tersebut menggambarkan 

keutuhan antara iman, ilmu dan amal atau 

aqidah, syariah dan akhlaq. Jika seseorang 

imannya kuat (akar menghujnjam ke 

bumi), syariahnya bagus(batangnya 

menjulang tinggi serta cabang dan 

dahannya rindang), maka akhlaqnya akan 

baik (buahnya amat lebat). 

 Berdasarkan uraian di atas adalah 

jelas bahwa para orang tua di lingkup 

keluarga harus senantiasa memperkaya diri 

dengan informasi dan bekal pengetahuan 

yang cukup dalam hal agama dan parenting  

baik dengan cara membaca atau juga 

mengikuti pelatihan-pelatihan tentang 

parenting dan kajian keluarga muslim serta 

memberikan contoh/ teladan yang baik 

dalam melakukan kegiatan/ kebiasaan 

hidup sehari-hari karena anak-anak sangat 

membutuhkannya guna membentuk 

karakter yang baik sehingga mereka bisa 

survive hidup di lingkungan masyarakat 

luas di era milenium dewasa ini.  

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penguatan 

pendidikan ketuhanan dalam pendidikan 

karakter kuncinya terletak pada keluarga. 

Peran keluarga dalam mensukseskan 

pendidikan adalah keluarga merupakan 

tempat pendidikan pertama dari anak. 

Dimana anak mendapatkan pendidikan 

sejak dalam kandungan sampai dengan 

mendapatkan pendidikan formal. 

Dalam mensukseskan pendidikan, 

keluarga berperan dalam memberikan 

pendampingan dan memberikan pilihan 

kepada anaknya untuk masalah pendidikan 

yang tepat sesuai dengan karakteristik dari 

anak. Di samping itu, penciptaan suasana 

yang nyaman dan aman dari keluarga 

kepada anaknya akan memberikan 

motivasi keluarga kepada anak dalam 

menempuh pendidikannya. Sehingga 

diharapkan karakter anak akan terbentuk, 

dengan memiliki ahlak yang baik 

utamanya dengan pondasi pendidikan 

ketuhanan yang kuat di level keluarga. 

Sehingga urgensi dari penanaman dan 

penguatan pendidikan ketuhanan itu 

menjadi sebuah keniscayaan yang harus 

senantiasa dilakukan oleh para orang tua. 

Dengan bekal penguatan tersebut anak-

anak  akan memiliki sikap yang baik dalam 

menghadapi segala permasalahan yang 

muncul di era milenium ini dan dapat 

memfilter segala sesuatu yang tidak sesuai 

dengan kaidah atau norma yang ada serta 

tidak ikut terjerumus pada hal-hal yang 

tidak baik. Yang tidak kalah pentingnya 

adalah peran para orangtua itu sendiri, 

mereka harus sesantiasa meningkatkan 

kualitas diri dengan cara banyak belajar, 

membaca dan mengikuti kajian keagamaan 

agar dapat mengaplikasikan penanaman 

ketuhanan sejak dini di lingkup keluarga. 

Selain itu ikut serta dalam kegiatan 

parenting  juga dianggap perlu sebagai 

bekal untuk memberikan teladan yang baik 

bagi para anaknya. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis adakah pengaruh model pembelajaran CPS 

disertai scaffolding terhadap kemampuan berpikir siswa didaerah industri. Penelitian termasuk 

penelitian eksperimen dengan sampel berjumlah 96 siswa. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik cluster sampling. Data diperoleh dengan menerapkan model 

pembelajaran CPS disertai scaffolding dan tes menggunakan instrumen yang diturunkan dari 

empat aspek kemampuan berpikir ilmiah. Selanjutnya data dianalisis dengan statistik 

inferensial menggunakan Uji T dengan bantuan SPSS 21. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

taraf signifikansi 0,000 yang berarti ada pengaruh model pembelajaran CPS disertai 

scaffolding terhadap kemampuan berpikir ilmiah siswa didaerah industri. 

Kata kunci: creative problem solving, scaffolding, kemampuan berpikir ilmiah, industri 

 

EMPOWERMENT OF SCIENTIFIC THINKING ABILITY OF INDUSTRIAL 

AREAS THROUGH CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) LEARNING MODEL 

WITH SCAFFOLDING 

 

Abstract 

The aim of the study was to analyze whether there was an influence of CPS learning 

model with scaffolding on students' thinking skills in industrial areas. The study included an 

experimental study with a sample of 96 students. Sampling using cluster sampling technique. 

Data were obtained by applying the CPS learning model with scaffolding and tests using 

instruments derived from four aspects of scientific thinking ability. Furthermore, the data 

were analyzed by inferential statistics using the T Test with the help of SPSS 21. Based on the 

results of the analysis obtained a significance level of 0,000 which means that there is 

influence of the CPS learning model with scaffolding on students' scientific thinking skills in 

industrial areas. 

Keywords: creative problem solving, scaffolding, scientific thinking skills, industry 

 

PENDAHULUAN 

Abad 21 ditandai dengan 

perkembangan sains dan teknologi yang 

memiliki tantangan baru dalam dunia 

pendidikan. Menurut Griffin dan Mc Gaw 

(2012) pada abad ke 21 siswa dituntut 

untuk memiliki empat kecakapan penting 

yaitu way of thinking, way of working, tool 

of working dan living in the world. 

Mewujudkan tuntutan kecakapan tersebut 

diperlukan suatu kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Sejalan dengan pendapat 

McFarlane (2013) yang menyatakan di 

abad 21 siswa membutuhkan proses 

pembelajaran dan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi yang mampu memahamkan 

sains pada tingkatan dasar seperti halnya 

melakukan penyelidikan dengan 

memanfaatkan alam sekitar. Kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang mampu 

membelajarkan siswa untuk melakukan 

proses penyeledikan atau penemuan sendiri 

salah satunya adalah kemampuan berpikir 

ilmiah. 

Kemampuan berpikir ilmiah adalah 

kemampuan yang dibutuhkan untuk 

memahami dan mengevaluasi informasi 

sains (Bao, et al., 2009). Menurut Kuhn 

mailto:devi_ratnasari1392@yahoo.com
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(2010) kemampuan berpikir ilmiah 

memiliki empat aspek yaitu: 1) inkuiri atau 

proses penemuan yang dimulai dari 

penggalian ide dari permasalahan yang 

muncul, perumusan permasalahan, 

perumusan hipotesis dan pengujian ide 

melalui eksperimen sampai diperoleh data; 

2) analisis atau proses mengasosiasi data 

dengan teori yang sudah ada sehingga 

diperoleh kebenaran; 3) inferensi atau 

proses mengecek kekonsistensian antara 

teori yang digunakan untuk menentukan 

ide dengan data yang diperoleh sehingga 

memperoleh kesimpulan yang sesuai untuk 

permasalahan yang dihadapi; 4) 

argumentasi atau proses siswa berimplikasi 

terhadap kesimpulan yang telah dibuat dan 

mengetahui sejauh mana konsekuensi dari 

pernyataaan hasil kesimpulan yang telah 

diungkapkan. 

Kemampuan berpikir ilmiah 

merupakan kemampuan yang menjadi 

dasar seseorang memiliki kemampuan 

pemecahan masalah (Lowson, 2000). 

Selain itu kemampuan berpikir ilmiah 

menjadi salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki peserta didik, karena peserta didik 

yang memiliki kemampuan berpikir ilmiah 

tinggi memiliki hasil belajar yang tinggi 

(Colleta dan Philips, 2005). Nilai strategis 

lainnya yang dimiliki oleh kemampuan 

berpikir ilmiah adalah kemampuan berpikir 

ilmiah diyakini menjadi dasar 

pengembangan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi lainnya. Didukung oleh Jo 

and Bednarz (2015) yang menyatakan 

bahwa peningkatan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi dapat dilakukan dengan 

memberdayakan kemampuan berpikir 

ilmiah terlebih dahulu. Selain itu 

kemampuan berpikir ilmiah diyakini 

mampu mengenalkan kemampuan berpikir 

logis dan sistematis pada siswa.  

Upaya pemberdayaan kemampuan 

berpikir ilmiah telah banyak dilakukan, 

namun upaya yang dilakukan hanya 

terbatas pada aspek tertentu saja. Jarang 

penelitian yang memberdayakaan 

keseluruhan aspek (Klahr, 2000 dalam 

Kuhn, 2010). Beberapa penelitian 

membatasi penelitiannya berdasarkan 

beberapa aspek. Aspek yang sering 

diberdayakan adalah aspek inkuiri dan 

analisis (Amsel dan Brock, 1996; 

Klaczynski, 2000; Koslowski, 1996; 

Masnick dan Morris, 2008 dalam Kuhn, 

2010). Sedangkan (Gopnik dan Schultz, 

2007; Koslowski, 2010 dalam Kuhn, 2010) 

hanya memberdayakan aspek inferensi 

untuk penalaran kausal induktif saja. 

Selain beracuan pada aspek pembelajaran 

kemampuan berpikir ilmiah, 

pemberdayaan lainnya yang pernah 

dilakukan adalah dengan menggunakan 

perangkat pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran yang pernah 

digunakan untuk memberdayakan 

kemampuan berpikir ilmiah adalah 

authentic assessment berbasis proyek 

dengan menggunakan pendekatan saintifik 

yang dilakukan oleh Wijayanti (2014). 

Perangkat pembelajaran lainnya yang 

digunakan untuk memberdayakan 

kemampuan berpikir ilmiah adalah dengan 

pengembangan buku ajar dan media 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

Fitriyati, Hidayat dan Munzil (2017). 

Berdasarkan penelitiannya, pengembangan 

buku ajar dan media pembelajaran 

memperoleh skor rata-rata uji kelayakan 

>70%. Sedangkan proses pembelajaran 

yang pernah digunakan untuk 

memberdayakan kemampuan berpikir 

ilmiah adalah penerapan model 

pembelajaran discovery yang pernah 

dilakukan oleh Anas (2016). Pada 

penelitiannya menyatakan bahwa model 

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah 

mampu efektif memberdayakan 

kemampuan berpikir ilmiah siswa. 

Disamping itu penelitian Thitima and 

Sumalee (2012) menyimpulkan bahwa 

model pembelajaran berbasis pendekatan 

saintifik juga mampu efektif 

memberdayakan kemampuan berpikir 

ilmiah. 

Berdasarkan upaya pemberdayaan 

yang pernah dilakukan, upaya yang efektif 

untuk memberdayakan kemampuan 

berpikir ilmiah adalah melalui proses 



 

175 
 

pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran. Model pembelajaran 

berbasis pendekatan saintifik efektif untuk 

memberdayakan kemampuan berpikir 

ilmiah siswa. Model pembelajaran berbasis 

saintifik mengakomodasi aspek 

kemampuan berpikir ilmiah yang 

mengajarkan siswa untuk menemukan 

informasi dan memecahkan permasalahan 

secara mandiri. Salah satu model 

pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 

yang didalamnya mengajarkan bagaimana 

proses penyelesaian masalah adalah model 

pembelajaran CPS. 

Model pembelajaran CPS adalah 

model pembelajaran yang terbentuk dari 

variasi pembelajaran problem solving 

secara sistematis yang berorientasi pada 

kreativitas siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan (Pepkin, 2004). Selama 

proses pembelajaran siswa diberikan 

permasalahan yang harus diselesaikan 

secara sistematis oleh siswa sendiri. Hal ini 

sejalan dengan pendekatan saintifik 

dimana siswa harus berperan selayaknya 

ilmuwan untuk menemukan pengetahuan 

sendiri. Sintak model pembelajaran CPS 

menurut Osborn-Parnes adalah 1) Mess 

Finding, pada tahapan ini siswa diberi 

permasalahan dan siswa dituntut untuk 

mengobservasi permasalahan yang ada dan 

menemukan objek permasalahan yang 

harus diselesaikan, 2) Fact Finding, pada 

tahapan ini siswa akan menemukan data 

awal dari objek permasalahan yang akan 

diselesaikan sehingga nantinya siswa 

mampu merumuskan permasalahan yang 

akan diselesaikan, 3) Problem Finding, 

tahapan ini dicapai siswa dengan 

menyusun rumusan permasalahan yang 

akan diselesaikan, 4) Idea Finding, 

tahapan penemuan ide-ide penyelesaian 

permasalahan yang mungkin digunakan, 5) 

Solution Finding, tahapan ini 

mengakomodasi seluruh ide-ide gagasan 

penyelesaian yang telah diajukan, 

kemudian menyeleksi gagasan mana yang 

sesuai untuk penyelesaian masalah 

berdasarkan teori yang telah ada , 6) Action 

Finding, tahapan siswa melakukan uji coba 

gagasan penyelesaian yang telah diajukan 

sampai meperoleh data yang sesungguhnya 

sehingga siswa mampu melakukan 

konfirmasi data dengan teori yang ada 

apakah solusi yang dibentuk diawal sesuai 

dengan permasalahan yang muncul. Setiap 

langkah model CPS secara umum 

merupakan aspek pendekatan saintifik. 

Siswa yang kurang paham penyelesaian 

permasalahan dengan menggunakan 

pendekatan saintifik pastinya akan 

mengalami kesulitan dalam penerapan 

model pembelajaran ini secara 

keseluruhan. Maka dari itu siswa perlu 

mendapatkan bantuan sebelum melakukan 

proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajan CPS. Bantuan yang 

mungkin dilakukan adalah penyelesaian 

permasalahan dengan menggunakan 

pendekatan saintifik yang dikenalkan 

dengan cara scaffolding. 

Scaffolding  adalah bantuan 

secukupnya yang diberikan secara 

berangsur kepada siswa yang beracuan 

pada kesulitan yang dihadapi siswa selama 

proses pembelajaran (Zahra, 2015). 

Scaffolding menurut Anghilery (2006) 

memiliki tiga level tahapan, yaitu 1) 

environmental provisions, 2) explaining, 

reviewing and restructuring, dan 3) 

developing conceptual thinking. 

Scaffolding penting dilakukan karena 

mampu membantu siswa dalam 

mengaktifkan kembali pengetahuan awal 

yang dimiliki siswa dan mampu 

membantuk pembentukan pengetahuan 

baru dengan bantuan guru. Disamping itu 

scaffolding juga mampu membangun 

motivasi siswa dalam belajar dan mampu 

mereduksi tingkat frustasi yang dialami 

siswa ketika tidak mampu menyelesaikan 

permasalahan dalam proses pembelajaran 

(Lowson, 2000). 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

memiliki daerah kawasan industri yang 

memiliki karakteristik berbeda. Kawasan 

industri yang berbeda menyebabkan 

sumber daya manusia yang berbeda pula. 

Didukung oleh Nugraheni (2017), sumber 

daya manusia didaerah industri lebih 
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rendah dibandingkan daerah lain, hal ini 

dapat ditinjau dari kesadaran dalam 

menempuh pendidikan sehingga 

masyarakat disekitar kawasan industri 

cenderung memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah. Rendahnya tingkat 

pendidikan di kawasan industri cenderung 

disebabkan oleh berkurangnya motivasi 

belajar akibat penawaran kerja didaerah 

industri yang tinggi. Hasil penelitian 

Zeidan and Joyosi (2015) menyatakan 

bahwa siswa yang berorientasi bekerja 

disuatu tempat akan memiliki minat belajar 

yang rendah dan kemampuan berproses 

dalam pembelajaran yang rendah. 

Kemampuan berpikir yang diperoleh di 

jenjang sekolah dasar cenderung kurang 

mampu dijadikan bekal untuk menuju 

jenjang yang lebih tinggi (Nugraheni, 

2017). 

Berdasarkan uraian maka dilakukan 

penelitian eksperimen dengan rumusan 

masalah adakah pengaruh model 

pembelajaran CPS disertai scaffolding 

terhadap kemampuan berpikir ilmiah siswa 

didaerah industri. Tujuan penelitian adalah 

untuk menganalisis pengaruh model 

pembelajaran CPS disertai scaffolding 

terhadap kemampuan berpikir ilmiah siswa 

didaerah industri. 

 

METODE 

Desain penelitian eksperimen yang 

digunakan adalah true experimental 

designs. Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah model pembelajaran CPS 

disertai scaffolding. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kemampuan berpikir 

ilmiah siswa. Penelitian dilaksanakan di 

SMA Negeri didaerah industri perkotaan di 

DIY. Sampel penelitian berjumlah 96 

siswa kelas XI SMA Negeri 8 Yogyakarta. 

Sampel diambil dengan teknik cluster 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

yang digunakan untuk menentukan sampel 

bila obyek yang diteliti atau sumber data 

sangat luas (Sugiyono, 2013). Obyek yang 

diteliti dalam penelitian ini meliputi semua 

siswa kelas XI MIPA SMA Negeri di 

daerah Industri Perkotaan DIY. Karena 

jumlah siswa dan proporsi siswa masing-

masing sekolah berbeda, sebelum 

melakukan pengambilan sampel 

menggunakan cluster sampling maka perlu 

menggunakan stratified random sampling. 

Penelitian dilaksanakan pada semester 

II tahun ajaran 2017/2018 dikelas XI 

MIPA dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.7 

dengan topik bahasan Sistem Pencernaan. 

Tahap penelitian dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu tahapan persiapan, 

pengumpulan data dan mengolahan data. 

Tahap persiapan meliputi tahapan 

persiapan instrumen penelitian yang 

meliputi: instrumen pembelajaran yang 

menggunakan model pembelajaran CPS 

disertai scaffolding, instrumen pengukuran 

hasil belajar dan instrumen pengukuran 

kemampuan berpikir ilmiah. 

Tahap pengumpulan data meliputi 

tahap pelaksanaan proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran 

CPS disertai scaffolding dilanjutkan 

dengan pengukuran kemampuan berpikir 

ilmiah. Sintaks model pembelajaran CPS 

disertai scaffolding disajikan pada Tabel 1 

sebagai berikut. 
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Tabel 1. Sintaks CPS disertai Scaffolding 

Sintaks CPS 

(Osborn-Parnes) 

Langkah Scaffolding 

(Anghilery 2006) 

Sintaks CPS disertai 

Scaffolding 

 1. Environmental Provisions 1. Environmental Provisions 

1. Mess Finding  2. Mess Finding 

2. Fact Finding  3. Fact Finding 

3. Problem 

Finding 
 4. Problem Finding 

 
2. Explaining, Reviewing and 

Restructuring 

5. Explaining, Reviewing and 

Restructuring 

4. Idea Finding  6. Idea Finding 

5. Solution 

Finding 
 7. Solution Finding 

 
3. Developing Conceptual 

Thinking 

8. Developing Conceptual 

Thinking 

6. Action Finding  9. Action Finding 

 

Pengukuran kemampuan berpikir 

ilmiah dilakukan dengan memberikan soal 

tes pilihan ganda yang disusun berdasarkan 

aspek kemampuan berpikir ilmiah menurut 

Kuhn (2010). Indikator soal tes 

kemampuan berpikir ilmiah disajikan pada 

Tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2. Aspek Kemampuan Berpikir Ilmiah 

Aspek Indikator 

1. Inquiry a. Merumuskan Tujuan 

b. Mengidentifikasi hasil pengamatan isu/ fenomena. 

c. Menjelaskan definisi rumusan masalah. 

d. Merumuskan masalah berdasarkan isu/ fenomena. 

e. Membuat hipotesis. 

f. Menjelaskan definisi hipotesis. 

2. Analysis a. Menalar hasil literature review. 

b. Merancang desain percobaan. 

c. Menyajikan data hasil percobaan. 

d. Mengemukakan konsep atau teori dari hasil pengamatan. 

3. Inference a. Membuat kesimpulan. 

b. Mencocokan kesimpulan dengan hipotesis. 

4. Argument a. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan teori hasil 

percobaan. 

 

Data hasil penelitian dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis 

statistik inferensial. Uji statistik yang 

digunakan adalah Uji T, yang sebelumnya 

melakukan uji normalitas dan homogenitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan SPSS 21. 

 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Data penelitian meliputi data hasil 

belajar dengan menggunakan model 

pembelajaran CPS disertai scaffolding dan 

data kemampuan berpikir ilmiah siswa. 

Distribusi frekuensi data hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran CPS disertai scaffolding 

disajikan pada Tabel 3. sebagai berikut. 
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Tabel 3. Distribusi Frekuensi Nilai Hasil Belajar 

Interval Frekuensi Prosentase (%) 

80-83 9 9,37 

84-87 18 18,76 

88-91 40 41,67 

92-95 24 25 

96-99 5 5,2 

Jumlah 96 100% 

 

Berdasarkan Tabel 3 distribusi 

frekuensi nilai hasil belajar siswa dapat 

disajikan dalam bentuk histogram sebagai 

berikut. 

Gambar 1. Histogram Nilai Hasil Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribusi frekuensi data hasil uji 

kemampuan berpikir ilmiah disajikan pada 

Tabel 4. sebagai berikut. 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Hasil Uji Kemampuan Berpikir Ilmiah 

Interval Frekuensi Prosentase 

(%) 

75-78 25 26,04 

79-82 34 35,42 

83-86 26 27,08 

87-90 9 9,38 

91-94 0 0 

95-98 2 2,08 

Jumlah 96 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4 distribusi 

frekuensi data hasil uji kemampuan 

berpikir ilmiah dapat disajikan dalam 

bentuk histogram sebagai berikut. 

Gambar 2. Histogram Hasil Uji Kemampuan Berpikir Ilmiah 
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Data hasil belajar dan kemampuan 

berpikir ilmiah selanjutnya dianalisis 

menggunakan Uji T dengan bantuan SPSS 

21. Data hasil analisis disajikan dalam 

tabel 5 sebagai berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Analisis Data

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.381 .403  13.365 .000 

KBI -.042 .003 -.784 -14.502 .000 

Hasil_Belaja

r 

-.008 .005 -.092 -1.700 .092 

Dependent variable: Model Pembelajaran 

 

Berdasarkan hasil analisis data 

didapatkan taraf signifkansi sebesar 0,000 

yang berarti ada pengaruh signifikan antara 

model pembelajaran CPS disertai 

scaffolding terhadap kemampuan berpikir 

ilmiah dan hasil belajar siswa. CPS adalah 

model pembelajaran berbasis pemecahan 

masalah yang sintaks didalamnya 

mengakomodasi aspek berpikir ilmiah. 

Melalui penggabungan sintaks CPS dengan 

langkah scaffolding menghasilkan sintaks 

pembelajaran baru yang mampu 

memberdayakan kemampuan berpikir 

siswa. Kekurangan model pembelajaran 

CPS akan mampu diatasi dengan 

pemberian bantuan berupa scaffolding.  

Aplikasi model pembelajaran CPS 

memiliki kekurangan yaitu kesulitan siswa 

dalam proses pemecahan masalah. 

Chairani (2015) menyatakan bahwa 

scaffolding adalah cara yang efektif 

digunakan untuk meminimalis kesulitan 

belajar siswa dalam pemecahan masalah. 

Maka dari itu penelitian ini menyertakan 

scaffolding di samping model 

pembelajaran berbasis pendekatan saintifik 

yang diterapkan untuk membantu siswa 

dalam meminimalis kesulitan belajar 

pemecahan masalah. Samana (2013) 

menyatakan bahwa scaffolding tidak hanya 

efektif digunakan oleh guru namun siswa 

juga mampu melakukan scaffolding 

diantara kelompok-kelompok kecil antar 

siswa, sehingga mampu membantu 

mengkonstruk pengetahuan antar siswa. 

Sejalan dengan sintaks model 

pembelajaran CPS siswa dibentuk 

kelompok kecil selama proses 

pembelajaran. Melalui kelompok siswa 

bisa saling berinteraksi untuk 

mengkonstruk pengetahuan. 

Penerapan model pembelajaran 

berbasis pendekatan saintifik seperti pada 

enelitian ini sejalan dengan penelitian 

Anas (2016), dalam penelitiannya 

menyimpulkan bahwa pemilihan model 

pembelajaran yang mengakomodasi aspek 

pendekatan saintifik mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir ilmiah siswa. Model 

pembelajaran yang dipilih dalam 

penelitiannya adalah model pembelajaran 

discovery, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan model CPS disertai 

scaffolding. Persamaan kedua model 

pembelajaran adalah mengakomodasi 

pendekatan saintifik dimana didalam 

proses pembelajaran terdapat aspek 

mengamati, menanya, menalar, 

menganalisis dan mengkomunikasikan. 

Daerah industri dalam penelitian ini 

juga memiliki peranan yang signifikan 

mempengaruhi kemampuan berpikir ilmiah 

siswa. Hal ini disebabkan pesatnya industri 

mengakibatkan sumber daya manusia 

didaerah industri lebih rendah 

dibandingkan daerah lain, hal ini dapat 

ditinjau dari kesadaran dalam menempuh 

pendidikan sehingga masyarakat di 

kawasan industri memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah, sehingga 

mengakibatkan terbatasnya pilihan 

pekerjaan yang diperoleh. Rendahkan 
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tingkat pendidikan di kawasan industri  

disebabkan oleh berkurangnya motivasi 

belajar akibat penawaran kerja di daerah 

industri yang tinggi. Kemampuan berpikir 

yang diperoleh di jenjang sekolah dasar 

belum mampu dijadikan bekal untuk 

menuju jenjang yang lebih tinggi. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian Bang and 

Baker (2013) yang menyatakan bahwa 

siswa di wilayah berbeda menunjukkan 

orientasi belajar hanya pada ranah kognitif 

dan tidak tertarik pada ranah afektif dan 

psikomotor. Penelitian ini memfokuskan 

pada siswa yang berada dikawasan wilayah 

industri. 

 

SIMPULAN 

Simpulan penelitian menyatakan 

bahwa model pembelajaran CPS disertai 

scaffolding berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan berpikir ilmiah siswa 

didaerah industri. Sintaks model 

pembelajaran CPS digabungkan dengan 

langkah scaffolding sehingga 

menghasilkan sintaks pembelajaran yang 

mampu mengakomodasi aspek pendekatan 

ilmiah yang dapat memberdayakan 

kemampuan berpikir ilmiah siswa daerah 

industri. 

Penerapan  model pembejaran CPS 

disertai scaffolding diharapkan mampu 

menjadi solusi dalam pemberdayaan 

kemampuan berpikir ilmiah siswa, baik 

didaerah industri ataupun didaerah lain. 

Model pembelajaran CPS disertai 

scaffolding yang memuat penggabungan 

sintaks dapat mengakomodasi aspek 

kemampuan berpikir ilmiah siswa sehingga 

memudahkan guru untuk melatihkan atau 

memberdayakan kemampuan berpikir 

ilmiah siswa. 
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Abstrak 

Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi 

dari berbagai sumber digital. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan tingkat 

kompetensi literasi digital Mahasiswa Untidar ditinjau berdasarkan aspek pencarian di 

internet, pandu arah hypertext, evaluasi konten informasi serta penyusunan pengetahuan 

menggunakan teori literasi digital milik Gilster. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 

non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling pada 99 

mahasiswa yang terdiri dari Mahasiswa S-1 Pendidikan Bahasa Inggris semester satu hingga 

lima. Teknik pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS 21.0 dan Microsoft Excel 

dengan hasilnya berupa tabel frekuensi dan tabel skor. Tabel skor digunakan untuk 

menunjukkan tingkat literasi kompetensi digital mahasiswa program pendidikan bahasa 

inggris universitas tidar dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan tingkat literasi digital berdasarkan empat aspek sebagai berikut: tingkat literasi 

digital mahasiswa berdasarkan aspek internet searching sudah tergolong tinggi, tingkat literasi 

digital mahasiswa berdasarkan aspek hypertextual navigation sudah tergolong tinggi, tingkat 

literasi digital mahasiswa berdasarkan aspek content evaluation masih tergolong sedang, serta 

tingkat literasi digital mahasiswa berdasarkan aspek knowledge assembly sudah tergolong 

tinggi.  

Kata Kunci: literasi digital, pencarian di internet, pandu arah hypertext, evaluasi konten 

informasi, penyusunan pengetahuan 

 

PENDAHULUAN 

Literasi merupakan suatu topik yang 

banyak diperbincangkan dewasa ini. Seiring 

dengan berkembangnya teknologi yang 

semakin pesat, mendorong terjadinya 

perubahan dalam konsep literasi itu sendiri. 

Awalnya literasi hanya merujuk pada 

kemampuan untuk membaca dan menulis 

teks serta kemampuan untuk memaknai 

(UNESCO, 2005:148), namun saat ini 

konsep literasi ini terus berkembang dan 

terbagi ke dalam beberapa bentuk literasi, 

salah satunya yakni literasi digital. Konsep 

literasi digital ini mulai muncul sejak tahun 

1990. Salah satu tokoh terkenal yakni 

Gilster (2008:1-2) yang mendefinisikan 

literasi digital sebagai suatu kemampuan 

untuk memahami dan menggunakan 

informasi dari berbagai sumber digital. Jadi 

bukan hanya mencakup kemampuan 

membaca, namun dibutuhkan pula suatu 

proses berpikir secara kritis untuk 

melakukan evaluasi terhadap informasi 

yang ditemukan melalui media digital.  

Kajian mengenai literasi digital sudah 

banyak dilakukan oleh beberapa ahli di 

lingkup internasional seperti Amerika, 

Eropa, Australia, Asia hingga Afrika. Sebut 

saja David Bawden, Gloria E. Jacobs, Sonia 

Livingstone, Guy Merchant, hingga Ezter 

Hargittai (Mathar, 2014:7). 

Perkembangannya juga sudah cukup pesat 

dari tahun ke tahun, hal dapat diketahui 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Mathar (2014:6) yang menyebutkan 

bahwa terdapat sejumlah 843 artikel 

mengenai kajian litera sudah berbahasa 

inggris. Penulisannya juga tidak hanya 

dilakukan oleh penulis tunggal, melainkan 

juga dilakukan oleh kolaborasi dari 

beberapa penulis. Hal ini menunjukkan 

bahwa bidang literasi digital cukup menarik 

sehingga mendorong para ahli untuk saling 

bekerjasama dalam mengembangkan kajian 

mailto:m.rauufoktavian@gmail.com
mailto:miranti.ririt@yahoo.com
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literasi digital tersebut. Berdasarkan 

fenomena ini, dapat diketahui bahwa topik 

penelitian mengenai literasi digital telah 

banyak dijadikan topik penelitian oleh para 

ahli di luar negeri sebagai upaya untuk 

mengetahui kemampuan literasi suatu 

kelompok masyarakat tertentu dalam 

kaitannya dengan interaksinya pada media 

digital yang berkembang saat ini.  

Berbanding terbalik dengan Amerika 

dan Eropa, Asia memiliki persentase yang 

cukup rendah yakni sebesar 8% dalam 

partisipasinya menulis kajian mengenai 

literasi digital (Mathar, 2014:7). Di 

Indonesia sendiri, belum banyak penelitiaan 

yang mengkaji mengenai literasi digital ini. 

Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji 

mengenai literasi informasi, literasi media 

serta literasi ICT pada suatu kelompok 

masyarakat tertentu di beberapa daerah 

yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah 

penulis tertarik untuk mengkaji bidang 

literasi digital dengan melakukan studi 

deskriptif untuk menggambarkan tingkat 

kompetensi literasi digital di kalangan 

Mahasiswa sebagai upaya pengembangan 

kompetensi literasi digital di Indonesia 

khususnya di Universitas Tidar.  

Kompetensi literasi digital berguna 

untuk menghadapi informasi dari berbagai 

sumber digital yang terus berkembang 

seiring dengan berkembangnya teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai dampak 

dari fenomena konvergensi media. Preston 

(dalam Sugihartati, 2014), menjelaskan 

konvergensi media sebagai proses 

penggabungan berbagai media massa dan 

teknologi informasi ke dalam satu 

perangkat teknologi yang makin 

memudahkan pemiliknya untuk mengakses 

berbagai informasi dan tayangan. Jadi 

konvergensi lebih diartikan sebagai 

integrasi dari fungsi berbagai media ke 

dalam satu media baru yang lebih canggih. 

Media baru yang dimaksud dikhususkan 

pada media digital berbasis internet atau 

world wide web (www). Kemunculan 

internet inilah yang akhirnya memicu 

terjadinya ledakan informasi. Hal ini 

berhubungan dengan karateristik internet 

yang mampu menghubungkan informasi 

dari berbagai belahan bumi sehingga 

persebaran informasi dapat dilakukan 

dengan mudah dan cepat. Selain itu, 

melalui internet seseorang dapat dengan 

mudah melakukan pencarian informasi 

dengan memanfaatkan media digital yang 

dimilikinya tanpa ada batasan jarak dan 

waktu. 

Faktanya, pengguna internet dewasa ini 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal 

ini dapat diketahui berdasarkan data dari 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) yang menyatakan bahwa 

hingga tahun 2013 terdapat sejumlah 71,19 

juta pengguna internet di Indonesia. Data 

terakhir (APJII, 2015) menunjukkan bahwa 

total pengguna internet di Indonesia sebesar 

88,1 juta orang. Pengguna internet paling 

banyak berada di Indonesia Bagian Barat, 

khususnya Pulau Jawa. Jadi pengguna 

internet di Indonesia lebih didominasi oleh 

masyarakat yang tinggal di wilayah urban 

(kota-kota besar), seperti Jakarta dan 

Surabaya. 

Berdasarkan usia pengguna, Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII) menyebutkan bahwa mayoritas 

pengguna internet di Indonesia adalah 

berusia sekitar 18-25 tahun yaitu sebesar 

hampir setengah dari total jumlah pengguna 

internet di Indonesia. Hal ini menunjukkan 

bahwa segmen pengguna internet di 

Indonesia berada pada kelompok usia 

remaja yang disebut sebagai digital natives, 

yakni generasi yang lahir setelah tahun 

1980, ketika teknologi jejaring sosial digital 

lahir. Hal ini dapat diketahui berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Novianto 

(2011) mengenai perilaku penggunaan 

internet oleh mahasiswa. Hasil studi 

menjelaskan bahwa mahasiswa juga 

menggunakan internet untuk media 

berkomunikasi/berinteraksi dengan sesama 

contohnya melalui jejaring sosial. Bukan 

hanya itu, mahasiswa juga menggunakan 

internet untuk keperluan pencarian 

informasi ilmiah terkait dengan 

kepentingan akademik berupa tugas 

perkuliahan, hasil penelitian, jurnal maupun 
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artikel ilmiah. Berdasarkan beberapa 

penelitian terdahulu mengenai perilaku 

penggunaan internet oleh mahasiswa di 

Universitas Tidar, dapat diketahui bahwa 

selain aktif dalam melakukan pencarian 

informasi dalam internet untuk keperluan 

tugas akademik, mahasiswa Universitas 

Tidar juga berperan aktif dalam menjadi 

content provider (penyedia konten) dalam 

berbagai jejaring sosial yang dimilikinya. 

Misalnya: Instagram, Facebook, Twitter, 

Blog, Web, dan sebagainya, atau Instant 

Messaging, seperti, Whatsapp, Line, 

WeChat, Telegram dan sebagainya.  

Berdasarkan data Kementerian 

Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo, 2013) menyebutkan 

bahwa sejumlah 95% dari total pengguna 

internet di Indonesia, sebesar 95%-nya 

menggunakan internet untuk keperluan 

mengakses media sosial. Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Interet Indonesia 

(APJII, 2015) juga menyebutkan bahwa 

penggunaan internet sebagian besar yaitu 

dilakukan untuk mengakses jejaring sosial 

(87,4%), searching (68,7%), instant 

messaging (59,9%), mencari berita terkini 

(59,7%) serta mengunduh dan mengunggah 

video (27,3%). Permasalahannya, 

perkembangan dan kemajuan teknologi 

internet menyebabkan penggunaan TI yang 

berlebihan di kalangan remaja perkotaan. 

Salah satunya yaitu pemanfaatan internet 

untuk menelusur informasi yang tidak 

sesuai dengan usia dan dilakukan bukan 

atas dasar kepentingan tetentu (Sugihartati, 

2014:93). Selain itu, pemanfaatan jejaring 

sosial saat ini lebih banyak dilakukan pada 

motif identitas personal, dalam artian lebih 

ditekankan pada proses membangun relasi 

dengan orang lain. Hal ini dilakukan 

dengan cara memperbarui status atau saling 

menimpali komentar maupun foto yang 

diunggah dalam akun jejaring sosial yang 

dimilikinya. Seharusnya kemajuan 

teknologi internet dapat lebih digali dan 

dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 

keperluan yang lebih bermanfaat, misalnya 

meningkatkan kemampuan kognitif dan 

psikomotor dalam menggunakan media 

digital ataupun melakukan pencarian 

informasi terkait tugas akademik. 

Akibatnya, banyak sekali ditemukan kasus-

kasus yang tidak diinginkan terjadi dewasa 

ini, mulai dari cyberbullying, cybercrime, 

hingga kekerasan seksual di kalangan 

mahasiswa. Berdasarkan fenomena dan 

permasalahan yang terjadi terkait 

penggunaan internet oleh mahasiswa, maka 

penelitian ini dilakukan untuk mengkaji 

mengenai bagaimana tingkat kompetensi 

literasi digital mahasiswa Universitas Tidar 

khusunya Program Pendidikan Bahasa 

Inggris dalam kaitannya dengan peran 

aktifnya dalam menggunakan internet 

tersebut. Hal ini dilakukan dengan 

mengetahui seberapa besar tingkat 

pengetahuan mahasiswa mengenai pandu 

arah hypertext sebagai ciri khas dalam 

mengakses informasi digital disertai dengan 

kemampuan mahasiswa dalam melakukan 

pencarian informasi di internet serta 

mengevaluasi informasi yang diperoleh 

tersebut. Bukan hanya sekedar kemampuan 

mencari dan mengevaluasi informasi, 

penelitian ini juga mengukur tingkat 

kemampuan mahasiswa dalam menyusun 

sumber informasi yang diperoleh untuk 

kepentingan tertentu. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya untuk mengahadapi ledakan 

informasi yang tersedia di internet. 

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan untuk 

mengkaji tentang tingkat kompetensi 

literasi Mahasiswa Program Pendidikan 

Bahasa Iinggris (PBI), Universitas Tidar  

dengan menggunakan beberapa kompetensi 

milik Gilster.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang 

telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan 

masalah penelitian ini yaitu bagaimana 

tingkat kompetensi literasi digital 

Mahasiswa PBI Universitas Tidar 

berdasarkan aspek pencarian di internet? 

Selain itu bagaimana tingkat kompetensi 

literasi digital Mahasiswa PBI Universitas 

Tidar berdasarkan aspek pandu arah 

hypertext? Kemudian bagaimana tingkat 

kompetensi literasi digital Mahasiswa PBI 

Universitas Tidar berdasarkan aspek 

evaluasi konten informasi? Terakhir 
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bagaimana tingkat kompetensi literasi 

digital Mahasiswa PBI Universitas Tidar 

berdasarkan aspek penyusunan 

pengetahuan?  

Literasi digital atau disebut juga 

dengan literasi informasi digital (Bawden, 

2001:2) merupakan suatu konsep yang 

menjelaskan mengenai konsep literasi di era 

digital. Konsep literasi digital ini sudah 

muncul sejak tahun 1990. Menurut Gilster 

(2008:1-2), literasi digital dijelaskan 

sebagai kemampuan untuk memahami dan 

menggunakan informasi dari berbagai 

format. Gilster menjelaskan bahwa konsep 

literasi bukan hanya mengenai kemampuan 

untuk membaca saja melainkan membaca 

dengan makna dan mengerti. Literasi digital 

mencakup penguasaan ide-ide, bukan 

penekanan tombol. Jadi Gilster lebih 

menekankan pada proses berpikir kritis 

ketika  berhadapan dengan media digital 

daripada kompetensi teknis sebagai 

keterampilan inti dalam literasi digital, serta 

menekankan evaluasi kritis dari apa yang 

ditemukan melalui media digital daripada 

keterampilan teknis yang diperlukan untuk 

mengakses media digital tersebut. Gilster 

(2008:3) menjelaskan bahwa selain seni 

berpikir kritis, kompetensi yang dibutuhkan 

yakni mempelajari bagaimana menyusun 

pengetahuan, serta membangun 

sekumpulan informasi yang dapat 

diandalkan dari beberapa sumber yang 

berbeda. Seseorang yang berliterasi digital 

perlu mengembangkan kemampuan untuk 

mencari serta membangun suatu strategi 

dalam menggunakan search engine guna 

mencari informasi yang ada serta 

bagaimana menemukan informasi yang 

sesuai dengan kebutuhan informasinya.  

Gilster (2008:3) mengelompokkannya 

ke dalam empat kompetensi inti yang perlu 

dimiliki seseorang sehingga dapat 

dikatakan berliterasi digital diantaranya, 

Pencarian di Internet (Internet Searching) 

Gilster (2008:49), menjelaskan kompetensi 

sebagai suatu kemampuan seseorang untuk 

menggunakan internet dan melakukan 

berbagai aktivitas di dalamnya. Kompetensi 

ini mencakup beberapa komponen yakni 

kemampuan untuk melakukan pencarian 

informasi di internet dengan menggunakan 

search engine, serta melakukan berbagai 

aktivitas di dalamnya. Ia juga berpendapat 

bahwa Pandu Arah Hypertext (Hypertextual 

Navigation) Gilster (2008: 125-127), 

menjelaskan kompetensi ini sebagai suatu 

keterampilan untuk membaca serta 

pemahaman secara dinamis terhadap 

lingkungan hypertext. Jadi seseorang 

dituntut untuk memahami navigasi (pandu 

arah) suatu hypertext dalam web browser 

yang tentunya sangat berbeda dengan teks 

yang dijumpai dalam buku teks. 

Kompetensi ini mencakup beberapa 

komponen anatara lain: Pengetahuan 

tentang hypertext dan hyperlink beserta 

cara kerjanya, Pengetahuan tentang 

perbedaan antara membaca buku teks 

dengan melakukan browsing via internet. 

Pengetahuan tentang cara kerja web 

meliputi pengetahuan tentang bandwidth, 

http, html, dan url, serta Kemampuan 

memahami karakteristik halaman web. 

Selanjutnya Evaluasi Konten Informasi 

(Content Evaluation) Gilster (2008: 87-89) 

menjelaskan kompetensi ini sebagai 

kemampuan seseorang untuk berpikir kritis 

dan memberikan penilaian terhadap apa 

yang ditemukan secara online disertai 

dengan kemampuan untuk mengidentifikasi 

keabsahan dan kelengkapan informasi yang 

direferensikan oleh link hypertext. 

Kompetensi ini mencakup beberapa 

komponen antara lain: Kemampuan 

membedakan antara tampilan dengan 

konten informasi yakni persepsi pengguna 

dalam memahami tampilan suatu halaman 

web yang dikunjungi, Kemampuan 

menganalisa latar belakang informasi yang 

ada di internet yakni kesadaran untuk 

menelusuri lebih jauh mengenai sumber dan 

pembuat informasi, Kemampuan 

mengevaluasi suatu alamat web dengan 

cara memahami macam-macam domain 

untuk setiap lembaga ataupun negara 

tertentu, Kemampuan menganalisa suatu 

halaman web, serta Pengetahuan tentang 

FAQ dalam suatu newsgroup/grup diskusi. 

Terakhir Penyusunan Pengetahuan 
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(Knowledge Assembly) Gilster (2008: 195-

197) menjelaskan kompetensi ini sebagai 

suatu kemampuan untuk menyusun 

pengetahuan, membangun suatu kumpulan 

informasi yang diperoleh dari berbagai 

sumber dengan kemampuan untuk 

mengumpulkan dan mengevaluasi fakta dan 

opini dengan baik serta tanpa prasangka. 

Hal ini dilakukan untuk kepentingan 

tertentu baik pendidikan maupun pekerjaan. 

Kompetensi ini mencakup beberapa 

komponen yaitu: Kemampuan untuk 

melakukan pencarian informasi melalui 

internet, Kemampuan untuk membuat suatu 

personal newsfeed atau pemberitahuan 

berita terbaru yang akan didapatkan dengan 

cara bergabung dan berlangganan berita 

dalam suatu newsgroup, mailing list 

maupun grup diskusi lainnya yang 

mendiskusikan atau membahas suatu topik 

tertentu sesuai dengan kebutuhan atau topik 

permasalahan tertentu, Kemampuan untuk 

melakukan crosscheck atau memeriksa 

ulang terhadap informasi yang diperoleh, 

Kemampuan untuk menggunakan semua 

jenis media untuk membuktikan kebenaran 

informasi, serta Kemampuan untuk 

menyusun sumber informasi yang diperoleh 

di internet dengan kehidupan nyata yang 

tidak terhubung dengan jaringan.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan format 

penelitian deskriptif. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kompetensi literasi digital mahasiswa di 

Program Pendidikan Bahasa Inggris, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Tidar. Lokasi penelitian yang 

dipilih pada penelitian ini yaitu Program 

Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Tidar, Magelang. Teknik penarikan sampel 

dilakukan secara non-random sampling 

dengan teknik purposive sampling (sampel 

terpilih). Pada tipe penarikan sampel ini, 

responden atau elemen unit sampel dipilih 

berdasarkan kriteria atau kualitas tertentu 

yang telah ditentukan yaitu Mahasiswa 

Prodi PBI, semester tiga, empat dan lima, 

serta pengguna internet aktif (heavy user).  

Tabel 1.Tabel Kategori Skor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penelitian ini digunakan sampel 

sebesar 99 sampel. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan melalui observasi, 

kuesioner dan studi kepustakaan. Pada 

penelitian ini digunakan tabel frekuensi dan 

tabel skor. Tabel frekuensi tersebut 

digunakan untuk mengetahui jumlah remaja 

yang memberikan pilihan jawaban tertentu. 

Sedangkan tabel skor digunakan untuk 

menggambarkan tingkat kompetensi literasi 

digital para remaja berdasarkan pilihan 

jawaban yang diberikan berdasarkan 

kuesioner yang digunakan. Metode 

pemberian skor dilakukan dengan 

memberikan skor pada setiap pilihan 

jawaban yang diberikan sesuai instrumen 

penelitian yang digunakan. Setelah 

diberikan skor pada setiap jawabannya, 

selanjutnya memberikan kategori terhadap 

tingkat kompetensi literasi digital remaja. 

Tingkat kategori yang diberikan yaitu 

tinggi, sedang dan rendah sebagai berikut:  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  
Penelitian ini dilakukan untuk 

menggambarkan tentang tingkat 

kompetensi literasi digital Mahasiswa 

Untidar yang dilihat berdasarkan 4 aspek 

yaitu pencarian di internet (internet 

searching), pandu arah hypertext 

(hypertextual navigation), evaluasi konten 

infomasi (content evaluation) serta 

penyusunan pengetahuan (knowledge 

assembly). Data yang diperoleh akan 

dianalisa menggunakan Kompetensi 

Literasi Digital yang dikemukakan oleh 

Gilster.  

Kategori Skor 

Rendah 1 – 3 

Sedang 3,1 – 5,1 

Tinggi 5,2 – 7,2 
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Tingkat Kompetensi Literasi Digital 

Mahasiswa berdasarkan Aspek Internet 

Searching (Pencarian Di Internet).  
Gilster (2008:49) menjelaskan 

pencarian di internet (internet searching) 

sebagai kemampuan seseorang untuk 

menggunakan internet dan melakukan 

berbagai aktivitas di dalamnya. Gilster 

(2008:51-85) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa aktivitas yang dapat dilakukan 

dalam menggunakan internet antara lain 

menggunakan dan mengelola akun email 

yang dimiliki secara berkala, bergabung 

dalam newsgroup/mailing list, melakukan 

kegiatan bisnis online, melakukan transkasi 

secara online, menggunakan internet untuk 

memenuhi tugas, membaca berita online 

hingga menggunakan multimedia secara 

online seperti mendengarkan musik, 

melihat video, dan lain-lain. 

Subrahmanyam & Smahel (2011:1-12) juga 

menjelaskan mengenai aktivitas yang 

dilakukan remaja ketika menggunakan 

media digital antara lain: bergabung dalam 

SNSs (situs jejaring sosial), mengunakan 

blog ataupun mikroblog, melakukan 

chatting melalui pesan instan (instant 

messaging), bermain game online, 

bergabung dalam dunia maya (virtual 

world), menggunakan papan buletin 

(bulletin boards), hingga mengunduh musik 

dan video secara online. 

Kompetensi pencarian di internet 

(internet searching) diukur menggunakan 

beberapa indikator antara lain: pengetahuan 

remaja tentang komponen web search 

seperti pengetahuan tentang web browser, 

fitur dalam web browser serta search 

engine; kemampuan remaja dalam 

melakukan pencarian informasi pada di 

intermet, dan aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan remaja dalam menggunakan 

internet. Tingkat kompetensi literasi digital 

mahasiswa berdasarkan aspek pencarian di 

internet (internet searching) dilihat 

berdasarkan rata-rata skor keseluruhan yang 

diperoleh dari masing-masing skor ketiga 

kompoen pencarian di internet (internet 

searching) tersebut. 

Berdasarkan analisa data yang telah 

dilakukan, tingkat literasi digital 

Mahasiswa Untidar berdasarkan aspek 

internet searching (pencarian di internet), 

sudah tergolong tinggi dengan total skor 

rata-rata 6,17. Skor tingkat literasi digital 

berdasarkan aspek internet searching 

(pencarian di internet) tersebut tersusun dari 

rata-rata skor tingkat pengetahuan remaja 

tentang komponen web sudah tergolong 

tinggi dengan skor rata-rata sebesar 6,83, 

tingkat kemampuan mahasiswa dalam 

melakukan pencarian di internet tergolong 

tinggi dengan skor rata-rata sebesar 5,17, 

serta tingkat aktivitas mahasiswa dalam 

menggunakan internet yang juga tergolong 

tinggi dengan skor rata-rata sebesar 6,13.  

Tingkat Kompetensi Literasi Digital 

Mahasiswa Untidar Berdasarkan Aspek 

Pandu Arah Hypertext (Hypertextual 

Navigation)  
Bawden (2008:18) menjelaskan bahwa 

literasi digital merupakan kemampuan 

untuk membaca dan memahami informasi 

dalam bentuk hypertext atau format 

multimedia. Seperti yang diketahui bahwa 

literasi multimedia sangat berbeda dari 

literasi tradisional, dimana sumber digital 

yang ada saat ini bisa menghasilkan 

berbagai bentuk informasi berupa teks, 

gambar, suara, dan lain-lain, sehingga 

membutuhkan literasi untuk memahami 

bentuk-bentuk informasi tersebut. Definisi 

ini sesuai dengan kompetensi pandu arah 

hypertext (hypertextual navigation) yang 

dijelaskan oleh Gilster (2008: 125-127) 

sebagai suatu keterampilan membaca serta 

pemahaman secara dinamis mengenai 

pandu arah hypertext. Gilster (2008: 135-

154) menjelaskan bahwa untuk memahami 

tentang pandu arah hypertext tidak hanya 

berhubungan dengan hypertext itu sendiri 

melainkan juga pengetahuan tentang 

informasi yang tersedia di media digital 

(internet) yang berbeda dengan informasi 

dalam buku teks. Selain itu, juga perlu 

diketahui mengenai cara kerja web mulai 

dari pengetahuan tentang bandwidth, 

HTML, HTTP, URL serta karakteristik dari 

suatu halaman web.  
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Kompetensi pandu arah hypertext 

(hypertextual navigation) diukur 

menggunakan beberapa indikator antara 

lain: pengetahuan remaja tentang hypertext 

dan hyperlink, pengetahuan remaja tentang 

karakteristik hypertext, pengetahuan 

tentang informasi dalam internet dan buku 

teks, pengetahuan tentang cara kerja web, 

serta pengetahuan tentang karakteristik 

halaman web. Tingkat kompetensi literasi 

digital mahasiswa berdasarkan aspek pandu 

arah hypertext (hypertextual navigation) 

dilihat berdasarkan rata-rata skor 

keseluruhan yang diperoleh dari masing-

masing skor ketiga kompoen pandu arah 

hypertext (hypertextual navigation) 

tersebut. 

Berdasarkan analisa data yang telah 

dilakukan, tingkat literasi digital mahasiswa 

berdasarkan aspek hypertextual navigation 

(navigasi hypertext), sudah tergolong tinggi 

dengan total skor rata-rata 5,56. Skor 

tingkat literasi digital berdasarkan aspek 

hypertextual navigation (navigasi 

hypertext) tersusun dari rata-rata skor 

tingkat pengetahuan mahasiswa tentang 

hypertext dan hyperlink tergolong tinggi 

dengan rata-rata skor 5,67, tingkat 

pengetahuan mahasiswa tentang 

karakteristik hypertext tergolong tinggi 

dengan rata-rata skor sebesar 5,83, tingkat 

pengetahuan mahaiswa tentang informasi 

dalam internet dan buku teks sudah 

tergolong tinggi dengan rata-rata skor 5,97, 

tingkat pengetahuan tentang cara kerja web 

sudah tergolong tinggi dengan ratarata skor 

sebesar 5,64, serta tingkat pengetahuan 

mahasiswa tentang karkteristik halaman 

web yang sudah tergolong tinggi dengan 

rata-rata skor sebesar 5,88.  

Tingkat Kompetensi Literasi Digital 

Remaja di Kota Surabaya Berdasarkan 

Aspek Evaluasi Konten Informasi 

(Content Evaluation)  

Gilster (2008: 87-89) menjelaskan 

bahwa evaluasi konten informasi (content 

evaluation) merupakan kemampuan 

seseorang untuk berpikir kritis dan 

memberikan penilaian terhadap apa yang 

ditemukan secara online disertai dengan 

kemampuan untuk mengidentifikasi 

keabsahan dan kelengkapan informasi yang 

direferensikan oleh link hypertext. 

Kemampuan literasi di era digital 

mengandung seperangkat kompetensi. 

Kompetensi yang dianggap paling penting 

yakni kemampuan untuk membuat 

keputusan terhadap apa yang ditemukan 

secara online. Informasi yang tersedia di 

internet tidak tersaring dengan baik 

berdasarkan editor atau kepengarangannya 

dan cenderung bersifat terbuka sehingga 

terkadang informasi yang tersedia menjadi 

kurang valid. Jadi seni berpikir kritis 

mengendalikan bagaimana pengguna 

mampu menggunakan apa yang ditemukan 

secara. Pengguna perlu membentuk 

penilaian yang seimbang antara apa yang 

ditampilkan di layar dengan konten 

informasi tersebut (Gilster, 2008:2-3).  

Kompetensi evaluasi konten infomasi 

(content evaluation) diukur menggunakan 

beberapa indikator antara lain: kemampuan 

membedakan antara tampilan dan konten 

informasi, kesadaran untuk melakukan 

analisa terhadap latar belakang informasi, 

kesadaran untuk melakukan analisa 

terhadap halaman web, serta pengetahuan 

tentang fungsi FAQ dalam grup diskusi. 

Tingkat kompetensi literasi digital remaja 

berdasarkan aspek evaluasi konten 

informasi (content evaluation) dilihat 

berdasarkan rata-rata skor keseluruhan yang 

diperoleh dari masing-masing skor ketiga 

komponen evaluasi konten informasi 

(content evaluation) tersebut.  

Berdasarkan tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa total skor keseluruhan 

yang dimiliki remaja mengenai 

Berdasarkan analisa data yang telah 

dilakukan, tingkat literasi digital mahasiswa 

berdasarkan aspek content evaluation 

(evaluasi konten informasi) masih 

tergolong sedang dengan total skor rata-rata 

sebesar 4,93. Skor tingkat literasi digital 

berdasarkan aspek content evaluation 

(evaluasi konten informasi) tersusun dari 

rata-rata skor tingkat kemampuan 

mahasiswa membedakan antara tampilan 

dan konten informasi masih tergolong 
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sedang dengan rata-rata skor sebesar 4,99, 

tingkat kesadaran mahasiswa dalam 

menganalisa latar belakang informasi masih 

tergolong sedang dengan rata-rata skor 

sebesar 4,87, tingkat kesadaran mahasiswa 

dalam menganalisa halaman web masih 

tergolong sedang dengan rata-rata skor 

sebesar 5,03, tingkat pengetahuan 

mahasiswa tentang fungsi FAQ dalam grup 

dikusi masih tergolong sedang dengan rata-

rata skor 5,19.  

Tingkat Kompetensi Literasi Digital 

Remaja di Kota Surabaya Berdasarkan 

Aspek Penyusunan Pengetahuan 

(Knowledge Assembly) 

 Gilster (2008: 195-197) menjelaskan 

bahwa penyusunan pengetahuan 

(knowledge assembly) merupakan 

kemampuan untuk merangkai pengetahuan, 

membangun suatu kumpulan informasi 

yang diperoleh dari berbagai sumber 

dengan kemampuan untuk mengumpulkan 

dan mengevaluasi fakta dan opini dengan 

baik serta tanpa prasangka. Gilster (2008:3) 

juga menjelaskan bahwa selain seni berpikir 

kritis, kompetensi yang dibutuhkan yakni 

mempelajari bagaimana merakit 

pengetahuan, serta membangun 

sekumpulan informasi yang dapat 

diandalkan dari beberapa sumber yang 

berbeda. Selanjutnya, dari sekian banyak 

informasi yang didapatkan pengguna 

dituntut untuk mampu mengumpulkannya 

untuk membentuk suatu pengetahuan baru. 

Kompetensi penyusunan pengetahuan 

(knowledge assembly) diukur 

menggunakan beberapa indikator antara 

lain: kemampuan untuk menyelesaikan 

tugas dengan melakukan pencarian 

informasi pada search engine, kemampuan 

untuk menyelesaikan tugas dengan 

bergabung dalam alam newsgroup/mailing 

list/grup diskusi untuk mendapatkan update 

berita terbaru, kesadaran untuk menganalisa 

latar belakang informasi yang diperoleh, 

kemampuan menggunakan beberapa jenis 

media untuk mendapatkan kebenaran 

informasi yang telah diperoleh, kemampuan 

melakukan diskusi dengan orang lain dalam 

upaya pemecahan masalah terkait tugas 

yang diperoleh, serta kemampuan untuk 

menyusun sumber informasi yang 

diperoleh. tingkat kompetensi literasi digital 

remaja berdasarkan aspek penyusunan 

pengetahuan (knowledge assembly) dilihat 

berdasarkan rata – rata skor keseluruhan 

yang diperoleh dari masing-masing skor 

ketiga penyusunan pengetahuan 

(knowledge assembly).  

Berdasarkan analisa data yang telah 

dilakukan, tingkat literasi digital mahasiswa  

berdasarkan aspek knowledge assembly 

(penyusunan pengetahuan) sudah tergolong 

tinggi dengan total skor rata-rata sebesar 

5,87. Skor tingkat literasi digital 

berdasarkan aspek knowledge assembly 

tersusun dari bahwa tingkat kemampuan 

mahasiswa untuk menyelesaikan tugas 

dengan melakukan pencarian informasi 

pada search engine sudah tergolong tinggi 

dengan skor rata-rata 6,35, tingkat 

kemampuan mahasiswa untuk 

menyelesaikan tugas dengan bergabung 

dalam newsgroup/ mailing list/ grup diskusi 

masih tergolong sedang dengan skor rata-

rata 4,23, tingkat kemampuan mahasiswa 

untuk menganalisa latar belakang informasi 

yang diperoleh dalam rangka 

menyelesaikan tugas masih tergolong 

sedang dengan skor rata-rata sebesar 4,78, 

tingkat kemampuan mahasiswa dalam 

menggunakan beberapa jenis media untuk 

membuktikan kebenaran informasi yang 

telah diperoleh sudah tergolong tinggi 

dengan skor rata-rata 5,52, tingkat 

kemampuan mahasiswa dalam melakukan 

diskusi dalam upaya pemecahan masalah 

terkait tugas yang diperoleh sudah 

tergolong tinggi dengan skor rata-rata 5,67, 

serta tingkat kemampuan menyusun sumber 

informasi yang diperoleh sudah tergolong 

tinggi dengan skor rata-rata 5,39. 

Tingkat Kompetensi Literasi Digital 

Mahasiswa 

Tingkat kompetensi literasi digital 

mahasiswa diukur menggunakan empat 

kompetensi yang telah disebutkan 

sebelumnya yaitu pencarian di internet 

(internet searching), pandu arah hypertext 

(hypertextual navigation), evaluasi konten 
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infomasi (content evaluation) serta 

penyusunan pengetahuan (knowledge 

assembly). Berikut tabel ringkasan 

mengenai tingkat kompetensi literasi digital 

remaja di kota Surabaya secara 

keseluruhan: 

Tabel 2. Tingkat Kompetensi Literasi 

Digital 

No Keterangan Rata – 

Rata Skor 

Keterangan 

1 Aspek 

pencarian di 

internet 

(internet 

searching) 

6,15 Tinggi 

2 Aspek pandu 

arah hypertext 

(hypertextual 

navigation) 

5,48 Tinggi 

3 Aspek 

pencarian di 

internet 

(internet 

searching) 

5,92 Tinggi 

4 Aspek 

penyusunan 

pengetahuan 

(knowledge 

assembly) 

5,17 Tinggi 

 

PENUTUP  

Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kompetensi 

literasi digital Mahasiswa Prodi Pendidikan 

Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar diukur 

berdasarkan empat kompetensi. Hasilnya 

menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki 

tingkat kompetensi literasi digital yang 

sudah tergolong tinggi pada beberapa aspek 

seperti aspek pencarian di internet (internet 

searching), pandu arah hypertext 

(hypertextual navigation), dan penyusunan 

pengetahuan (knowledge assembly). 

Namun berbeda dengan aspek evaluasi 

konten infomasi (content evaluation) yang 

masih tergolong sedang. Jadi skor tertinggi 

terdapat pada kompetensi pencarian di 

internet (internet searching), sedangkan 

skor terendah terdapat pada kompetensi 

evaluasi konten informasi (content 

evaluation). Padahal tingkat kompetensi 

literasi digital lebih ditekankan pada 

kemampuan berpikir kritis dalam 

melakukan pencarian informasi pada media 

digital (internet) dan seni berpikir kritis 

tersebut terdapat pada aspek evaluasi 

konten infomasi (content evaluation) 

sehingga perlu dilakukan peningkatan. 

Solusi yang dapat dilakukan yaitu perlunya 

dilakukan peningkatan.  

Tingkat kompetensi literasi digital 

Mahasiswa terutama dalam aspek evaluasi 

konten informasi (content evaluation) 

sebagai aspek yang memiliki skor paling 

rendah dibandingkan aspek lainnya. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memberikan 

sosialisasi atau pemahaman bagi para 

mahasiswa mengenai pentingnya 

mengevaluasi informasi yang ditemukan di 

dalam internet karena pada dasarnya tidak 

semua informasi yang ada pada internet itu 

benar adanya. Mahasiswa perlu 

meningkatkan kemampuan teknis serta 

kemampuan kognitifnya dalam melakukan 

pencarian informasi di internet sehingga 

pencarian informasi dapat dilakukan secara 

lebih efektif dan efisien. Selain itu, 

mahasiswa juga perlu memiliki kesadaran 

untuk tidak hanya mencari informasi pada 

media digital tetapi juga memanfaatkan 

media lain (media cetak atau media 

elektronik) guna mendapatkan informasi 

yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

informasinya. Seperti misalnya 

memanfaatkan buku atau jurnal di 

perpustakaan sebagai sumber informasi 

yang dinilai lebih valid dan terpercaya 

dibandingkan dengan informasi yang 

tersedia dalam internet.  
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah video tutorial yang 

digunakan dalam membantu psikomotorik siswa SMK. Untuk mengetahui keberhasilan 

pengembangan video, dilakukan uji keterampilan setiap akhir pembelajaran. Psikomotorik 

siswa dapat dilihat dari keberhasilan siswa dalam melakukan kegiatan praktikum di kelas. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan Four D Model dan berlangsung selama 2 

bulan dengan lima kali tatap muka di kelas. Kegiatan tatap muka berada pada tahap 

Development, yaitu pengujian hasil pengembangan pada subjek sesungguhnya. Setiap kali 

tatap muka akan diberikan tes kinerja untuk mengukur kemampuan siswa. Sasaran dari 

penelitian ini adalah siswa tingkat pertama SMK pada semester awal. Digunakan subjek 

penelitian yang terdiri dari 33 siswa jenjang pertama SMK berjenis kelamin laki-laki. Hasil 

pengukuran tes kinerja diperoleh nilai mean = 87,84 ± 1,93. Analisis menggunakan one 

sample t test mendapatkan nilai t = 38,15 dengan Sig. (2-tailed) = 0,00. Hasil ini 

menunjukkan bahwa seluruh siswa telah mampu mencapai ketuntasan pada hasil belajar 

psikomotor. 

Kata kunci: psikomotor, uji keterampilan, video tutorial 

 

DEVELOPMENT OF VIDEO TUTORIAL FOR HELPING VOCATIONAL 

STUDENT'S PSYCHOMOTOR 

 

Abstract 

The purpose of this research is to develop video tutorials that can help in psychomotor 

students of vocational schools. To find out the success of video development, a skill test is 

conducted at the end of each lesson. Psychomotor students can be seen from students who do 

practical activities in class. This type of research is a Four D Model development research and 

lasts for 2 months with five times face to face in class. Face-to-face activities at the 

Development stage, namely changes in the results of development on real subjects. Every 

time face to face will provide a performance test to measure students' abilities. The target of 

this study is the first year students of vocational high school in the first semester. The research 

subjects consisted of 33 students at the first level of male gender. The average measurement 

results produced an average of 87.84 ± 1.93. Analysis using one sample t test gets the value t 

= 38.15 with Sig. (2-tailed) = 0.00. These results indicate that all students have been able to 

achieve mastery in psychomotor learning outcomes.  

Keywords: psychomotor, skill test, tutorial video 

 

PENDAHULUAN 

Sejak tahun 2011 Jerman mulai 

mengenalkan revolusi industri yang baru, 

yaitu sebuah revolusi tentang Internet of 

Thing (IoT) yang lebih dikenal dengan 

revolusi industri 4.0 (Lasi et al., 2014; 

Sommer, 2015). Hingga akhirnya pada 

tahun 2018 Indonesia mulai mengikuti 

program otomasi industri 4.0. Dengan 

adanya revolusi industri 4.0, maka 

diperlukan sebuah keterampilan yang lebih 

tinggi dari seorang tenaga terampil. Para 

tenaga terampil dituntut untuk memahami 

tentang teknologi dan modernisasi industri.  

Tenaga terampil umumnya adalah 

mereka yang telah lulus dari jenjang 

mailto:Edy.18014@mhs.unesa.ac.id
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sekolah menengah umum dan kejuruan 

(Marwanto, 2008; Wijaya, 2008). Mereka 

dituntut untuk terampil dalam 

menggunakan berbagai peralatan kerja di 

lapangan. Karena mereka merupakan orang 

yang terjun langsung di lapangan 

berdasarkan arahan dari tenaga ahli. Oleh 

karena itu dirasa penting untuk 

mengembangkan keterampilan sejak masih 

sekolah. 

Penguasaan keterampilan tangan dalam 

menggunakan peralatan kerja sebelumnya 

akan dipelajari saat siswa masih di sekolah. 

Namun terdapat beberapa kendala yang 

muncul dalam proses di sekolah. Masalah 

yang paling utama adalah sulit 

tersampaikannya pembelajaran dari guru ke 

siswa. 

Masalah pertama datang dari siswa 

yang merasa kesulitan dalam menerima 

materi baru tentang praktikum. Hal ini 

terjadi pada siswa yang baru pertama kali 

masuk ke dunia SMK. Sebelumnya pada 

saat mereka SMP sedikit sekali 

mendapatkan kegiatan praktikum, berbeda 

ketika berada di SMK. Untuk dapat 

menyesuaikan diri mereka harus belajar 

dengan intensif dan fokus, agar apa yang 

dijelaskan oleh guru mudah mereka terima. 

Namun ada kalanya guru juga 

mengalami beberapa kendala ketika proses 

memberikan materi pelajaran. Kesulitan 

yang dialami guru lebih ke arah kesulitan 

menyampaikan kepada siswa. Keadaan ini 

misalnya adalah mengajar pada kelas yang 

besar. Jika guru hanya mengajar tanpa 

menggunakan sebuah media pembantu, 

maka mereka akan kesulitan dalam 

menyampaikan materi ke siswa. Siswa pun 

akan sulit memahami penjelasan dari guru. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

maka peneliti memiliki sebuah pemikiran 

untuk mengembangkan media pembelajaran 

dengan bentuk video tutorial. Peneliti akan 

mengembangkan video berdasarkan 

karakteristik yang dimiliki oleh anak SMK. 

Oleh karena itu sebelum melakukan 

perancangan video dilakukan studi 

pendahuluan. 

Video tutorial ini termasuk sebuah 

media yang digunakan untuk membantu 

dalam proses belajar mengajar. Media dapat 

membantu guru dalam proses pembelajaran 

karena media sendiri merupakan sebuah 

alat yang digunakan sebagai perantara 

antara narasumber dan audience (Sanjaya, 

2012, p. 57). Namun untuk menjadi sebuah 

media yang efektif, sebuah media harus 

memenuhi kebutuhan dalam mencapai 

tujuan (Arsyad, 2015). 

Video tutorial dalam penelitian ini 

dirancang berdasarkan analisis kebutuhan 

siswa. Setelah perancangan video selesai, 

selanjutnya video akan di-upload di 

Youtube. Siswa dapat mengakses video 

tersebut dari perangkat mereka sebagai 

panduan ketika melakukan kegiatan 

praktikum. 

Beberapa penelitian pernah dilakukan 

sebelumnya terkait penggunaan media 

pembelajaran di dalam kelas. Penelitian 

oleh Qumillaila, Susanti, dan Zulfani 

(2017) menemukan bahwa dengan media 

menggunakan pembelajaran mampu 

meningkatkan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran biologi bab ekskresi. Media 

yang digunakan oleh Qumillaila dkk adalah 

media AR versi android. Selanjutnya 

penelitian oleh Puspitorini dkk (2014) 

tentang penggunaan media komik terhadap 

hasil belajar kognitif dan hasil belajar 

afektif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan media komik di dalam 

pembelajaran IPA mampu meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dengan nilai 

gain skor sebesar 0,55 (sedang); hasil 

belajar ranah kognitif dengan ain skor 

sebesar 0,42 (sedang); dan meningkatkan 

hasil belajar ranah afektif dengan gain skor 

sebesar 0,34 (sedang). Berdasarkan hasil ini 

disimpulkan bahwa penggunaan media 

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif 

dan afektif. 

Penelitian yang dilakukan mencoba 

membuat beberapa pembaharuan 

sebelumnya. Pembaharuan yang dimaksud 

adalah penggunaan media yang dapat 

diakses siswa setiap saat melalui perangkat 

mereka. Selain itu peneliti mencoba 
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menguji apakah penggunaan media juga 

berpengaruh terhadap hasil belajar 

psikomotor siswa. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan dengan menggunakan 4D 

model oleh Thiagarajan (1974). Terdapat 4 

langkah utama dalam penelitian 4D model, 

yaitu define, design, develop, dan 

disseminate. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui apakah dengan penggunaan 

media video tutorial mampu membantu 

siswa dalam pencapaian hasil belajar 

psikomotor. Untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh, diambil skor dari 

psikomotor siswa yang diberikan setiap 

pembelajaran. Pengambilan skor dilakukan 

setiap kali siswa selesai menggunakan 

media yang dikembangkan. Berdasarkan 

hal tersebut, paradigma yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah One-Shot Case 

Study. 

Subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X jurusan 

Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga 

Listrik (TIPTL). Pemilihan subjek 

disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. 

Peneliti memiliki asumsi bahwa kelas X 

merupakan siswa pada jenjang pertama 

yang masih belum memiliki keterampilan 

dalam penggunaan alat kerja. Selain itu 

siswa kelas X juga masih awam tentang 

alat-alat kelistrikan yang umum digunakan 

pada kegiatan praktikum. 

Waktu penelitian adalah semester 

ganjil pada tahun pertama. Jadi penelitian 

ditujukan kepada siswa baru pada jenjang 

pendidikan SMK, yaitu kelas X semester 1. 

Peneliti mengambil awal semester dengan 

tujuan agar siswa masih belum menerima 

arahan dari guru di sekolah tentang alat-alat 

kerja. Hal ini akan meningkatkan kevalidan 

pengukuran di lapangan tentang 

kemampuan siswa. Untuk tempat penelitian 

yang digunakan adalah di SMKN 1 Kediri. 

Seperti dijelaskan sebelumnya, 

sebelum menyusun media video, terlebih 

dahulu dilakukan studi pendahuluan kepada 

siswa. Hasil dari studi pendahuluan adalah 

tingkat minat siswa dan kemampuan dasar 

siswa (potensi akademik). Setelah 

didapatkan data hasil studi pendahuluan, 

selanjutnya disusun media video yang 

berdasar pada data tersebut.  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, tes, dan angket. Masing-masing 

teknik memiliki instrumen yang berbeda-

beda berdasarkan variabel penelitian. Untuk 

lebih jelasnya tentang teknik pengambilan 

data dan instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini akan dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1 

N

o 
Variabel 

Teknik 

Pengumpulan 

Instrumen 

1 Kemampuan dasar siswa Tes Tes Potensi 

Akademik 

2 Minat Siswa  Angket Angket Minat Siswa 

3 Kompetensi 

Keterampilan 

Tes Tes Kinerja 

Seluruh data yang diperoleh dalam 

penelitian selanjutnya akan dianalisis 

dengan menggunakan teknis analisis yang 

berbeda-beda. Terdapat dua jenis analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Analisis pertama adalah analisis deskriptif. 

Analisis ini berfungsi untuk 

menggambarkan data secara umum tanpa 

mengambil kesimpulan dari populasi yang 

diambil (Sugiyono, 2009, p. 208). Analisis 

selanjutnya adalah analisis statistik 

inferensial. Analisis ini akan mengolah data 

secara statistik untuk mendapatkan 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi. 

Penelitian ini menggunakan satu buah 

kelompok subjek penelitian. Berdasarkan 



 

195 
 

hal ini maka statistik yang digunakan 

adalah uji t satu sampel.  

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Model pengembangan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 4D model. Hasil 

penelitian akan dijabarkan mengacu pada 

masing-masing langkah. 

 

Define 

Pada tahap define peneliti melakukan 

studi pendahuluan terhadap siswa yang 

dijadikan subjek penelitian. Aspek yang 

diukur dari siswa adalah kemampuan dasar 

dan minat siswa dalam pembelajaran. 

Kegiatan ini dilakukan sebelum peneliti 

melakukan pengembangan video tutorial. 

Hasil studi pendahuluan didapatkan 

bahwa siswa memiliki tingkat kemampuan 

dasar yang masih rendah. Kemampuan 

dasar siswa digunakan sebagai acuan dalam 

pemilihan kata-kata dalam video tutorial. 

Semakin tinggi kemampuan dasar siswa, 

maka bahasa yang digunakan semakin 

tinggi dan sebaliknya. Berdasarkan hasil 

studi pendahuluan, diputuskan bahwa video 

tutorial yang dikembangkan menggunakan 

bahasa yang rendah. Rendah di sini 

memiliki pengertian bahasa yang mudah 

dipahami oleh audiens.  

Selanjutnya adalah analisis terhadap 

minat siswa. Minat yang dimaksud di sini 

adalah minat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Minat siswa digunakan 

sebagai dasar pemilihan desain video 

tutorial. Berdasarkan hasil ini diperoleh 

bahwa minat siswa yang digunakan sebagi 

subjek penelitian termasuk rendah. 

Dikarenakan minat siswa yang rendah, 

maka video tutorial disusun dengan konten 

yang menarik. Video akan lebih 

menekankan kepada tampilan daripada isi 

video. 

 

Design 

Tahap design merupakan tahapan 

merancang video berdasarkan hasil dari 

data yang didapatkan pada saat studi 

pendahuluan. Hasil studi pendahuluan 

diperoleh hasil bahwa siswa memiliki 

kemampuan dasar dan minat yang rendah. 

Maka dari itu pada tahap design disusun 

sebuah video yang menggunakan pemilihan 

kata yang mudah dipahami, dan kontek 

yang menarik. 

Design video yang digunakan dalam 

penelitian ini disusun sedemikian rupa 

untuk membuat siswa yang menjadi subjek 

penelitian paham dengan tujuan video. Hal 

pertama dalam design video tutorial ini 

adalah pemeran utama dalam video. Video 

tersebut menggunakan pemeran utama 

siswa SMK. Hal ini bertujuan agar siswa 

yang menonton merasa familiar jika 

dijelaskan oleh teman seumuran mereka.  

Selanjutnya, untuk meningkatkan 

minat siswa digunakan konten yang 

menarik. Konten menarik yang digunakan 

dalam video ini adalah dengan 

menggunakan musik latar belakang 

instrumental Faded oleh Alan Walker. 

Musik ini merupakan salah satu jenis musik 

yang familiar bagi generasi muda. Oleh 

karena itu dengan menggunakan latar 

belakang musik ini diharapkan mampu 

meningkatkan minat siswa dalam belajar. 

Selain musik latar belakang, digunakan 

pula bentuk penyampaian yang membuat 

siswa tertarik untuk menyimak 

penyampaian dalam video. Pembuatan 

penyampaian yang menarik dalam video ini 

menggunakan bantuan program Prezi 9.0. 

Tema yang digunakan dalam video tutorial 

ini adalah tema benda-benda di antariksa.  

Video yang disusun dalam penelitian 

ini dapat digunakan untuk lima jenis 

kegiatan yang berbeda. Jadi secara garis 

besar rancangan video ini meliputi 

pengenalan alat, penggunaan alat, hingga 

prinsip kerja alat ukur.  

 

Develop 

Thiagarajan (1974) membagi tahap 

develop menjadi dua, yaitu kegiatan 

validasi dan kegiatan uji coba produk pada 

sasaran sesungguhnya. Tujuan validasi 

adalah untuk mengetahui kualitas dari video 

yang dirancang. Sedangkan uji coba produk 

memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat 
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keberhasilan video tutorial jika diberikan 

kepada siswa di kelas.  

Lebih lanjut untuk meninjau kualitas 

video, sebelumnya dilakukan validasi ahli 

tentang konten dalam video. Hasil validasi 

menunjukkan bahwa video yang dirancang 

telah memenuhi standar yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

Setelah media selesai dan siap digunakan, 

selanjutnya adalah menggunakan video 

sebagai media pembelajaran di kelas. 

Uji coba dilakukan selama satu bulan 

dengan lima kali pertemuan. Tiap 

pertemuan diadakan praktikum dan uji 

keterampilan siswa.  

Keberhasilan siswa dinilai dari 

kemampuan siswa untuk mencapai kriteria 

minimal yang digunakan sebagai acuan 

kelulusan. Acuan kelulusan yang digunakan 

adalah 75. Siswa dikatakan berhasil apabila 

telah mencapai atau melampau acuan 

kelulusan. Deskripsi data yang diperoleh 

siswa ditampilkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 

Tabel 2 Descriptive Statistics 

Kegiatan Jumlah Siswa Mean 

Penggunaan Bahan Listrik 33 87,02 ± 3,85 

Rangkaian Resistif Arus Searah 33 84,80 ± 4,69 

Pengukuran Hambatan 33 85,85 ± 4,54 

Pengukuran Tegangan 33 91,59 ± 3,39 

Pengukuran Arus 33 89,96 ± 3,18 

Valid N 33  

 

Hasil deskripsi ini masih belum bisa 

digunakan untuk membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk populasi. Untuk 

mengukur apakah penggunaan media video 

tutorial berhasil atau tidak terhadap 

pencapaian siswa digunakan statistik 

inferensial. Penelitian ini hanya 

menggunakan satu sampel, dengan acuan 

kelulusan 75. Untuk itu, statistik 

inferensial yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah one sample t test. Uji 

One sample t test berguna untuk 

mengetahui perbedaan rata-rata dalam satu 

kelompok uji.  

Hasil pengujian statistik inferensial 

diperoleh nilai t = 38,182 dan Sig. = 0,000.  

Hasil ini menunjukkan bahwa skor yang 

diperoleh siswa memiliki perbedaan yang 

signifikan terhadap skor standar yang 

digunakan. Perbedaan yang dimiliki oleh 

skor siswa bernilai positif (mean difference 

= 12,16). Nilai positif pada mean 

difference mengindikasikan bahwa seluruh 

siswa telah mencapai skor standar yang 

digunakan.  

Berdasarkan beberapa pengujian yang 

telah dilakukan, diketahui bahwa 

pengembangan video tutorial mampu 

membantu mencapai standar yang 

digunakan. 

 

Disseminate 

Berdasarkan tahap sebelumnya 

diketahui bahwa video tutorial yang 

dikembangkan cocok digunakan pada 

siswa. Tahap selanjutnya adalah diseminasi 

untuk memproduksi lebih banyak dan 

menggunakan media pada kelas lain. 

Selain itu dilakukan beberapa revisi untuk 

menyempurnakan produk yang 

dikembangkan.  

Khusus pada tahap ini peneliti tidak 

melakukannya sendiri. Tahap disseminate 

peneliti serahkan kepada guru dan kepala 

sekolah untuk memproduksi lebih banyak 

lagi. Peneliti bertindak sebagai penyusun 

video tutorial yang digunakan sebagai 

media pembelajaran. 

 

DISKUSI 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa video tutorial yang dikembangkan 

mampu membantu siswa dalam pencapaian 

hasil belajar psikomotor. Hal ini 
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memberikan indikasi bahwa psikomotor 

siswa dapat dipengaruhi oleh penggunaan 

video tutorial. Namun untuk mengukur 

besarnya pengaruh yang diberikan oleh 

video tutorial diperlukan penelitian lebih 

lanjut tentang eksperimen dengan 

menggunakan media video tutorial ini. 

Psikomotor siswa dipengaruhi oleh 

beberapa hal seperti penggunaan alat bantu 

dalam belajar pHet dan Kit 

(Prihatingningtyas dkk, 2013); peta konsep 

(Rahayuningsih dkk, 2012); model 

pembelajaran (Sudarsana, 2018); dan 

perangkat pembelajaran (Fatmawati, 

2016).  

 Psikomotor merupakan hasil belajar 

yang menitik beratkan pada keahlian siswa 

dalam melaksanakan sebuah praktik dalam 

pembelajaran. Keahlian seseorang tidak 

bisa didapatkan dengan hanya satu atau 

dua kali latihan. Namun diperlukan waktu 

yang cukup lama untuk memperoleh 

keahlian tersebut. Pengembangan video 

tutorial dalam penelitian ini bukan 

memiliki tujuan untuk mendapatkan siswa 

yang terampil sekali menggunakan alat 

listrik. Namun lebih kepada pengenalan 

siswa kepada alat ukur listrik.  

Siswa perlu dikenalkan terlebih 

dahulu tentang alat ukur listrik karena 

siswa yang menjadi subjek penelitian 

merupakan siswa pada jenjang pertama 

pendidikan SMK. Untuk dapat menarik 

siswa, maka video dikembangkan dengan 

menitik beratkan kepada konten video. 

Konten yang menarik akan menggugah 

minat siswa dalam belajar. Minat yang 

tinggi akan membantu siswa dalam 

mempelajari suatu materi.  

Penggunaan video juga lebih efisien 

daripada siswa yang dijelaskan secara 

langsung oleh guru di depan kelas. 

Terkadang fokus siswa ketika 

pembelajaran berlangsung terganggu. 

Penyebabnya bisa dari beberapa hal seperti 

karena mengantuk, ngobrol dengan teman, 

atau bisa juga karena kurangnya guru 

menguasai kelas. Guru yang kurang 

menguasai kelas akan sulit ketika 

menyampaikan materi pembelajaran di 

kelas.  

Penggunaan video tutorial merupakan 

salah satu solusi yang bisa digunakan 

untuk membantu siswa dalam pencapaian 

hasil belajar psikomotor. Dengan video 

tutorial siswa akan lebih mudah fokus 

terhadap materi yang disampaikan. Hal ini 

karena materi diterima oleh masing-masing 

individu diterima secara maksimal. Materi 

tersampaikan secara baik melalui media 

pembelajaran yang dapat diakses melalui 

situs online Youtube. Pengembangan yang 

lebih jauh ke depannya dapat digunakan 

untuk membantu proses belajar mengajar 

yang sejalan dengan IoT (Internet of 

Thing) yang saat ini mulai gencar 

dicanangkan.  

 

SIMPULAN 

Pengembangan video tutorial pada 

jenjang siswa SMK semester awal mampu 

membantu siswa dalam pencapaian hasil 

belajar psikomotor. Penggunaan video 

tutorial ini membantu siswa dan guru 

dalam penjelasan materi baru yang 

berhubungan dengan praktikum. Penelitian 

ini masih bisa dikembangkan lagi untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh yang 

diberikan oleh video tutorial ini terhadap 

subjek peelitian. Dengan pengembangan 

yang lebih jauh, video tutorial ini juga 

mampu meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menguasai skill mereka. Berbasis 

IoT, video tutorial ini dapat digunakan oleh 

guru dalam pembelajaran jarak jauh. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VII SMP Negeri di Ngawi pada pembelajaran IPAdengan pertimbangan tingkat 

perkembangan kognitif anak masuk tahap operasional formal, pemilihan sekolah berdasarkan 

metode purposive random sampling. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan 

menganalisis skor tes siswa. subyek penelitian menggunakan sampel sebanyak 120 siswa 

SMP negeri di Ngawi. Metode pengumpulan data menggunakan pemberian instrument berupa 

tes uraian dengan 6 soal yang meliputi aspek yang dapat mengukur kemampuan pemecahan 

masalah siswa yaitu menentukan masalah, eksplorasi masalah, merencanakan solusi, 

menerapkan rencana, memeriksa solusi dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada kategori menentukan masalah sebesar 98,89% termasuk kategori sangat baik, aspek 

eksplorasi masalah sebesar 71,11% termasuk kategori baik, merencanakan solusi sebesar 

78,52% dalam kategori baik. Kategori rendah terdapat pada aspek menerapkan rencana dan 

memeriksa solusi hanya sebesar 29,11% dan 38,89% dan aspek evaluasi masuk kategori 

sedang sebesar 49,44%. Berdasarkan hasil analisis tersebut terlihat bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa smp di Ngawi pada pembelajaran IPA belum optimal dan perlu 

untuk adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah sebagai kebutuhan abad 21.  

Kata kunci :abad 21, pemecahan masalah, pembelajaran IPA 

 

ANALYSIS OF PROBLEM SOLVING ABILITY OF 7TH GRADE STUDENT FOR 

SCIENCE LEARNING  

 

Abstract 

This study aimed to analyze problem solving ability of 7th grade junior high school 

student in Ngawi for science learningwith consideration of the level of cognitive development 

of children entering the formal operational stage,school selection based on purposive random 

sampling. Quantitative method was applied by analyzing students test score. The research 

subject engaged sample in number 120 Ngawi’s junior high school students. Data collection 

method was applied by giving an instrument in a form essay test which contains 6 questions 

problem solving ability measurement based on Mourtus, Okamoto & Rhee theory. The result 

of that defining problem 98,89% which was classified as very good, explore problem aspect 

71,11% which was classified as good, plan solution 78,52% which was classified as good. 

Implement plan and checking solution were classified as low category because it on reached 

29,11% and 38,89%. On the other hand, evaluation 49,44% which classified as an moderate. 

Based on the study result, it could be seen that problem solving ability of 7th grade junior high 

school student in Ngawi for science learning has not been optimal yet. Therefore, problem 

solving ability should be upgraded as 21th century need. 

Keywords: 21th century, problem solving, science learning 

PENDAHULUAN  

Perkembangan abad 21 menuntut 

sumber daya manusia untuk mampu 

bersaing ketat dengan negara lain dalam 

berbagai bidang, sehingga perkembangan 

dan pola pikir setiap individu dituntut 

untuk beradaptasi dengan cepat 

(Darmawati, 2016, p. 1). 
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Sekarang ini, kita telah memasuki era 

perkembangan teknologi dengan berbagai 

kecanggihannya. Tentunya, di era yang 

sudah maju dan modern ini, pola pikir 

masyarakat dan pola tingkah lakunya pun 

berbeda. Dulu, orang cenderung berpikir 

mekanistis dalam mencapai tujuannya. 

Namun, sekarang orang lebih perlu 

berpikir analitis agar pola pikirnya bisa 

lebih berkembang dalam mengikuti 

kemajuan teknologi. 

Pola pikir individu mampu 

dikembangkan melalui pendidikan secara 

umum dan melalui proses perkembangan 

IPA secara khusus (Darmawati, 2016, p. 

1), itu dikarenakan sains penting bagi 

semua orang, bukan hanya para ilmuwan. 

Baik membeli pasta gigi, daur ulang rumah 

tangga atau berbicara tentang pemanasan 

global, terus-menerus dibombardir oleh 

tuntutan berbasis sains dan tuntutan 

lainnya (OECD, 2016, p. 1).  

Pendidikan memiliki peran yang 

sangat penting untuk melatihkan 

keterampilan abad 21 bagi siswa sehingga 

mampu mengikuti perkembangan yang 

sangat cepat ini. Keterampilan penting 

abad 21 yang perlu dikembangkan oleh 

siswa salah satunya yaitu pemecahan 

masalah disamping ketrampilan lain yang 

terangkum dalam 4 pilar pendidikan oleh 

UNESCO (learning to know, learning to 

do, learning to be and learning to live 

together)(Zubaidah, 2016, p. 1).  

Kemampuan pemecahan masalah 

perlu dikembangkan dikarenakan 

kemampuan memecahkan masalah adalah 

kemampuan kognitif tingkat tinggi 

(Lidinillah, 2011, pp. 2-3). Gagne dalam 

Bell (1978, p. 108) menyatakan 

pemecahan masalah merupakan tahapan 

pemikiran yang berada pada tingkat 

tertinggi di antara delapan tipe belajar. 

Kedelapan tipe belajar itu adalah belajar 

sinyal, belajar stimulus respon, belajar 

rangkaian, belajar assosiasi verbal, belajar 

diskriminasi, belajar konsep, belajar 

aturan, dan belajar pemecahan masalah.  

Selain itu, Prastiwi & Nurita, (2018, p. 

99) juga menyatakan bahwa pemecahan 

masalah adalah sebuah proses yang 

memerlukan logika dalam rangka mencari 

solusi dari suatu permasalahan untuk 

menghadapi tantangan era globalisasi. 

Data terbaru 2017 yang dilakukan NACE 

pada beberapa pengusaha yang 

berpartisipasi dalam survey Job Outlook 

2017 menunjukkan kriteria pekerja yang 

dicari oleh pengusaha (diluar penilaian 

nilai akademik/IPK) salah satunya yaitu 

kemampuan pemecahan masalah yang 

menjadi syarat kualitas pada nomor 2 

setelah kemampuan bekerja dalam tim. 

(Laporan Naceweb.org, 2016).  

Hal tersebut yang menjadi urgensi 

kemampuan pemecahan masalah perlu 

ditingkatkan. Mengingat pentingnya 

kemampuan pemecahan masalah, maka 

kemampuan ini senantiasa dikembangkan 

dan ditanamkan dalam diri siswa saat 

pembelajaran dan dilakukan berbagai 

pelatihan kemampuan analisis siswa yang 

dapat dicapai dengan menerapkan langkah-

langkah pemecahan masalah yang dapat 

digunakan untuk mencari jalan keluar 

suatu permasalahan.  

Selain itu siswa dapat dilibatkan 

dengan masalah penelitian yang nyata 

dengan menghadapkan mereka pada 

tahapan penelitian, membimbing mereka 

mengenali masalah konseptual atau 

metodologis dalam ranah penelitian, dan 

membimbing mereka merencanakan cara 

menanggulangi masalah (Prastiwi & 

Nurita, 2018, p. 103).  

Berdasarkan Mourtus, Okamoto & 

Rhee (2004, p. 2)  terdapat 6 aspek untuk 

dapat memecahkan masalah antara lain 

menentukan masalah, eksplorasi masalah, 

merencanakan solusi, menerapkan rencana, 

memeriksa solusi, dan evaluasi. 

Penelitian ini berupaya untuk 

menganalisis seberapa besar tingkat 

kemampuan pemecahan masalah siswa 

kelas VII yang merupakan peralihan 

menuju tahap operasional formal 

berdasarkan teori Piaget.Munculnya 

konseptual baru, pemikiran penalaran, 

kemampuan merasakan makna dan fungsi 

dari suatu objek, kemampuan 
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memunculkan hipotesis, kemampuan 

membedakan realitas dan kemungkinan 

menjadi beberapa tanda masuknya tahap 

operasional formal 

ini.(Newman&Newman, 2015, pp. 353-

355). 

Tingkatan pada tahapan kognitif tiap 

individu sudah pasti memiliki perbedaan, 

seperti yang disampaikan oleh Sujarwo 

bahwa kemampuan pemecahan masalah 

setiap masalah siswa berbeda-beda 

tergantung kecerdasan yang dimiliki oleh 

siswa (Novianti, Khoirotunnisa & Indriani, 

2017, p. 2). Ulya (2015, p. 2) berdasarkan 

penelitiannya menyatakan perbedaan 

kemampuan pemecahan siswa karena 

faktor internal dan eksternal siswa, antara 

lain yaitu inteligensi, kemampuan berpikir 

logis, kreativitas, gaya kognitif, 

kepribadian, nilai, sikap, dan minat    

Kemampuan pemecahan masalah 

siswa dapat diukur melalui tes dengan soal 

uraian yang bersifat non-routin dan 

masalah terbuka. Sehingga siswa merasa 

mendapatkan persoalan baru yang harus 

dipecahkan sesuai dengan kemampuan 

berpikir tingkat tinggi yang ada pada 

dirinya (Mourtus, Okamoto & Rhee (2004, 

p. 190). Selain itu masalah yang demikian 

disebut masalah berakhir terbuka karena 

memiliki jawaban/cara penyelesaian lebih 

dari satu (Siswono, 2008, p. 2).  

Berdasarkan alasan tersebut, 

instrument berupa tes dengan soal uraian 

dipilih untuk menentukankemampuan 

pemecahan masalahsiswa kelasVII SMP 

negeri di Ngawi pada pembelajaran IPA. 

Terdapat 6 item soal uraian yang 

mencakup 6 aspek keterampilan 

pemecahan masalah. Berdasarkan tes itu, 

peneliti dapat menghitung persentase 

danmenganalisis tiap aspekkemampuan 

pemecahan masalah. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif. Subyek penelitian adalah siswa 

kelas VII dari 4 sekolah menengah pertama 

negeri di Ngawi yang didapatkan melalui 

metodepurposive random sampling yang 

nantinya menjadi sampel 

penelitian.Pemilihan sekolah didasarkan 

pada peringkat hasil UN SMP tahun ajaran 

2016/2017 yang masuk pada kategori 

tinggi dan rendah. 

Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 120 siswa terdiridari4 

kelas pada 4 sekolah dan masing-masing 

kelasterdiri dari 30 siswa terdiri dari 

perempuan dan laki-laki. Sekolah yang 

terpilih memiliki kurikulum yang sama 

yaitu kurikulum 2013. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan 

memberikan instrument berupa tes bentuk 

uraian mengenai pemecahan masalah pada 

sampel penelitian. Masalah yang diberikan 

merupakan masalah terbuka mengenai 

krisis energi. Masalah diambil berdasarkan 

tingkat urgensi yang terjadi saat ini dan 

tersebar luas dimedia masa sehingga siswa 

merasa dekat dengan masalah tersebut 

namun merupakan hal baru untuk mereka 

pecahkan.  

Soal pemecahan masalah yang 

diberikan sudah melalui validasi oleh ahli 

sehingga sudah sesuai dengan karakteristik 

anak kelas VII SMP. Tes kemampuan 

pemecahan masalah terdiri dari 6 soal yang 

meliputi 6 aspek yaitu menentukan 

masalah, eksplorasi masalah, 

merencanakan solusi, menerapkan rencana, 

memeriksa solusi dan evaluasi. Data 

dianalisis denganmenggunakan metode 

kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. 

Masing-masing soal memiki skor yang 

berbeda berdasarkan tingkat kesulitan soal. 

Hasil skor yang didapatkan siswa 

kemudian dianalisis melalui Microsoft 

excel untuk mengetahui hasil persentase 

oleh keseluruhan sampel dengan 

menggunakan persamaan 1. 

% =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
𝑥 100 

Hasil persentase yang didapatkan 

dimasukkan pada 5 kategori menurut 

Arikunto (2013, p. 152). Hasil persentase 

kategori disajikan pada tabel 1. 
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Tabel 1 

Tabel keputusan pengkategorian 

Persentase  kategori 

81-100  Very good 

61-80 Good 

41-60 Moderate 

21-40 Low 

0-20 Very low 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Kemampuan pemecahan masalah 

dapat dilihat melalui beberapa aspek 

seperti menentukan masalah, 

mengeksplorasi informasi, merencanakan 

solusi, menerapkan rencana,memeriksa 

solusi, dan evaluasi. Ke 6 aspek ini dapat 

mengukur kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

pemberian soal esai mengenai masalah 

krisis energi yang menyangkut 6 aspek 

kemampuan pemecahan masalah, 

didapatkan hasil yang tersaji pada tabel 2 

berikut ini  : 

 

Tabel 2 

Hasil analisis kemampuan pemecahan masalah 

Aspek kemampuan 

pemecahan masalah 
Persentase (%) Kategori 

Menentukan masalah 

(Define the problem) 
98,89 Sangat bagus 

Eksplor masalah 

(Explore the problem)  
71,11 Bagus 

Merencanakan solusi 

(Plan the solution)  
78,52 Bagus 

Menerapkan rencana 

(Implement the plan)  
29,11 Rendah 

Memeriksa solusi 

(Check the solution)  
38,89 Rendah 

Evaluasi 

(Evaluate/Reflect) 
49,44 Sedang 

 

Berdasarkan hasil yang tersaji pada 

tabel 2 Dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah siswa 

adalah sebagai berikut. Pada aspek 

menentukan masalah didapatkan hasil 

sebesar 98,89% merupakan kategori sangat 

bagus.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa cakap dalam menentukan 

permasalahan pokok dari suatu wacana 

yang diberikan, siswa mampu 

menganalisis wacana yang menyiratkan 

adanya masalah sehingga mampu 

menentukan pokok permasalahannya. 

Ketika seseorang mampu mengidentifikasi 

adanya perbedaan antara apa yang dimiliki 

dengan yang diinginkan, maka ia mampu 

menetapkan masalah dan tujuan yang 

hendak dicapai. Jika tujuan atau cita-cita 

mampu ditentukan, masalah dapat 

ditetapkan (Ikhwanuddin, Jaedun, 

Purwantoro, 2010, p. 216).   

Pada aspek eksplorasi masalah sebesar 

71,11% merupakan kategori bagus. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa 

mampu mengidentifikasi akar masalah dari 

permasalahan yang muncul pada wacana, 

siswa juga mampu memilih literatur yang 

sesuai untuk memecahkan masalah yang 

telah teridentifikasi pada wacana.  
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Pada aspek merencanakan solusi, 

didapatkan hasil sebesar 78,52% masuk 

kategori bagus yang berarti siswa mampu 

merumuskan solusi dan kerangka kerja 

yang tepat untuk pemecahan masalah 

pokok. Adanya observasi dari kegiatan 

eksperimen juga dapat meningkatkan 

proses berpikir tingkat tinggi salah salah 

satunya kreativitas, kreativitas inilah yang 

dapat mengantarkan pemikiran siswa pada 

keaktifan bertanya dan terampil dalam 

mengindikasikan kemungkinan penyebab 

efek masalah menemukan alternatif solusi 

(Moma, 2017, p. 136).  

Pada aspek menerapkan rencana 

didapatkan hasil sebesar 29,11% 

merupakan kategori rendah. Hal tersebut 

menunjukkan siswa belum mampu 

membangun ide mereka sendiri untuk 

mengaplikasikan rencana untuk aksi nyata 

dari solusi yang telah dibuat. Berdasarkan 

wawancara dengan guru, dalam 

pembelajaran jarang dilakukan penugasan 

proyek sehingga siswa kurang dalam hal 

memikirkan ide perencanaan.  

Aspek memeriksa solusi didapatkan 

hasil 38,89% masuk kategori rendah yang 

menunjukkan kurang kepercayaan diri 

terhadap jawaban mereka sebelumnya, 

selain itu juga menunjukkan kurangnya 

kemampuan siswa dalam menalar dan 

menganalisis konsep yang telah mereka 

bangun sendiri untuk meyakinkan bahwa 

solusi yang telah mereka buat adalah 

benar. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Park &Jang (2010, p. 31) 

Dengan kata lain, kepercayaan 

dirikemampuan memecahkan masalah bisa 

menjadi sumber utama penentuanuntuk 

menyelesaikan masalah dengan sukses.  

Pada aspek evaluasi didapatkan hasil 

49,44% menunjukkan siswa memiliki 

kemampuan dalam mengevaluasi hasil 

akhir dari kegiatan sebelumnya yang telah 

dikerjakan namun dalam hipotesis yang 

dibuatnya masih belum sempurna dan 

belum tepat. Berdasarkan hasil diatas 

terlihat bahwa 3 aspek terakhir dalam 

kemampuan pemecahan masalah masih 

sedang dan rendah, hal tersebut 

menunjukkan kurangnya kemampuan 

siswa dalam mengutarakan ide dan 

menghubukan konsep materi yang telah 

didapatkan dengan masalah yang akan 

dipecahkan. Pembelajaran IPA yang masih 

teacher-center juga dapat menjadi 

penyebab kurang optimalnya kemampuan 

pemecahan masalah pada siswa.  

Belum optimalnya aspek kemampuan 

pemecahan masalah menunjukkan 

perlunya optimalisasi kemampuan 

pemecahan masalah dengan melakukan 

perubahan pada system pembelajaran yang 

berlangsung di sekolah mulai sekarang.  

Adapun kaitan pembelajaran dengan 

kemampuan pemecahan masalah 

terangkum pada penelitian Darma & 

Firdaus (2016, p. 4) mendapatkan hasil 

bahwa efektivitas pembelajaran 

matematika dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah memiliki 

interaksi yang signifikan dengan model 

pembelajaran dan model penilaian 

pemecahan masalah.  

Perubahan pembelajaran dapat 

dilakukan dengan penggunaan model 

pembelajaran yang mampu mengasah 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dan 

berpikir kreatif. Simamora, Sidabutar & 

Surya (2017, p. 328) mengemukakan 

bahwa rendahnya kemampuan pemecahan 

masalah dikarenakan pendidik masih 

menggunakan metode lama yang tidak 

melatihkan pada kemampuan tersebut, jika 

ingin mencapai kemampuan pemecahan 

masalah yang maksimal pada siswa, maka 

pendidik harus menerapkan metode 

pembelajaran yang melatihkan kegiatan 

penemuan.  

Selain itu, memecahkan masalah akan 

sangat baik jika dilatih dengan pendekatan 

kelompok daripada secara mandiri. 

Bersama dengan kelompok, mahasiswa 

dapat saling memberikan sumbang saran 

untuk memahami dan menerapkan model-

model problem solving yang sedang 

dipelajari (Ikhwanuddin, Jaedun & 

Purwantoro, 2010, p. 216). 

Kurangnya kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada aspek penerapan 
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rencana, memeriksa kembali solusi dan 

evaluasi menunjukkan bahwa dalam 

pembelajaran belum dilatihkan kegiatan 

yang dapat merangsang kemampuan 

berpikir tingkat tinggi salah satunya 

ketrampilan berpikir kritis siswa sehingga 

semua aspek kemampuan pemecahan 

masalah tidak tercapai.  

Zubaidah (2016, p. 4) menyatakan 

bahwa pemecahan masalah tidak dapat 

dilepaskan dari keterampilan berpikir kritis 

karena keterampilan berpikir kritis 

merupakan keterampilan fundamental 

dalam memecahkan masalah. 

Tyler berpendapat bahwa 

pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

memperoleh keterampilan keterampilan 

dalam pemecahan masalah akan 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa 

(Redhana & Liliasari, 2008, p. 107).  

Pemecah masalah yang kurang 

berpengalaman mengalami kesulitan di 

setiap tahap pemecahan masalah terutama 

pada tahap memahami masalah dan 

membuat rencana. Pada tahap 

melaksanakan rencana, pemecah masalah 

yang baik mampu menerapkan rencana-

rencananya, dan menunjukkan kemampuan 

berpikir metakognitif selama penerapan 

rencana (Mairing, J.P 2016 pp. 188-189).  

Berdasarkan pendapat itu, terlihat 

bahwa kemampuan pemecahan masalah 

dibutuhkan dalam 

pembelajaran,pembetukan karakter bahkan 

penentuan masa depan. Ini sejalan dengan 

pernyataan Gupta, Pasrija, & Kavita (2015, 

p. 46) Kemampuan pemecahan masalah 

menjadi kunci sukses dan aspek paling 

penting dari perilaku manusia.  

 

SIMPULAN 

Pemberian instrumen berupa tes soal 

uraian kemampuan pemecahan masalah 

untuk 120  siswa kelas VII didapatkan 

hasil persentase skor rata-rata dari 6 aspek 

pemecahan masalah yaitu Pada aspek 

menentukan masalah didapatkan hasil 

sebesar 98,89% merupakan kategori sangat 

bagus. Pada aspek eksplorasi masalah 

sebesar 71,11% merupakan kategori bagus. 

Pada aspek merencanakan solusi, 

didapatkan hasil sebesar 78,52% masuk 

kategori bagus.  

Pada aspek menerapkan rencana 

didapatkan hasil sebesar 29,11% masuk 

kategori rendah. Aspek memeriksa solusi 

didapatkan hasil 38,89% masuk kategori 

rendah. Pada aspek evaluasi didapatkan 

hasil 49,44%.  Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa belum optimal 

terlihat dari 3 aspek yang masih rendah. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti, 

optimalisasi kemampuan pemecahan 

masalah dapat melalui ditingkatkan 

melalui perubahan pada model 

pembelajaran untuk membiasakan kegiatan 

eksplorasi dan penemuan. 
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Abstrak 

Pembelajaran pastilah kita lalui dalam setiap kehidupan, tidak terkecuali mahluk yang 

sempurna ini yaitu manusia pembelajaran dalam artian luas semua yang kita alami, tetapi 

lebih merujuk sebuah pembelajaran dalam kontek Sejarah yang berfungsi sebagai penguat 

rasa solidaritas umat beragama pastinya sangat menarik dimana dewasa ini kita selalu 

disuguhi tayangan yang tidak toleransi maka dari itu perlunya sebuah pembelajaran yang 

mengajarkan rasa toleransi. Kebudayaan merupakan akar yang sangat panjang dari sebuah 

peradaban manusia, tidak ada manusia yang tidak menciptakan kebudayaan, di sisi lain 

manusia selalu memciptakan pemikiranya untuk melakukan tindakan dan membuat sebuah 

penciptaan dan ini di sebut budaya. Kebudayaan yang dimaksud khususnya di wilayah 

Nusantara dan lebih spesifik Jawa serta berhubungan dengan periode Nusantara pada masa 

Klasik “Hindu-Budha” yatu tentang tempat peribadatan yang disebut Candi. Candi sebagai 

wujud kebudayaan tertinggi manusia pada zamanya mampu menjadi representasi peradaban 

(cipta, rasa dan karsa) yang kesemuanya adalah hasil dari olah pikir manusia pada masa 

lampau yang mampu diwujudkan dalam bentuk candi. Salah satunya Candi Planggatan yang 

memiliki pola yang berbeda dari candi-candi lainya yang ada di Jawa. Candi Planggatan juga 

merupakan gambaran Solidaritas kerukunan umat  beragama antara “Hindu dan Islam” yang 

termuat dalam satu sudut reliefnya. 

Candi sebagai bangunan tempat ibadah daripeninggalan masa lampau yang berasal dari 

agama Hindu-Buddha yang memiliki arti Candika Graha, Candika= Dewi Maut, 

Graha=Griyo (Rumah) yang secara keseluruhan berarti rumah untuk bersemayam arwah yang 

telah meninggalkan dunia. Candi Planggatan sendiri merupakan candi yang difungsikan sama 

halnya dengan definisi candi tersebut sehingga Planggatan adalah tempat bersemayamnya 

arwah orang yang disemayamkan dalam candi Planggatan itu sendiri. Tetapi disisi lain candi 

Planggatan ini menceritakan bukan hanya sebagai tempat untuk bersemayamnya arwah tetapi 

menceritakan tentang norma kehidupan sehari hari yang mampu kita lihat dalam pahatan 

uniknya di bebatuan candi yang semakin samar penampakanya sculpture (relief). 

Kata kunci: Candi, Islam, Candi Planggatan, Relief dan Solidaritas 

 

PENDAHULUAN 

Secara umum pengertian pembelajaran 

adalah upaya yang dilakukan untuk 

membantu seseorang atau sekelompok 

orang sedemikian rupa dengan maksud 

supaya di samping tercipta proses belajar 

juga sekaligus supaya proses belajar 

menjadi lebih efesien dan efektif. Itulah 

sebabnya pembelajaran dapat dimaknai 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

guru sedemikian rupa, sehingga tingkah 

laku peserta didik berubah ke arah yang 

lebih baik. 

Menurut (Gagne, 2008) Pengertian 

pembelajaran adalah serangkaian kegiatan 

yang dirancang untuk memungkinkan 

terjadinya proses belajar pada siswa. 

Sedangkan menurut  (Duffy, 

1989)pengertian pembelajaran adalah suatu 

usaha yang sengaja melibatkan dan 

menggunakan pengetahuan profesional 

yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan 

kurikulum.  

mailto:bayuanggoro6969@gmail.com
mailto:Bayuanggoro6969@student.uns.ac.id
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Adapun pengertian pembelajaran 

menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkingan 

belajar.Berdasarkan beberapa pengertian 

atau definisi pembelajaran di atas dapat 

diidentifikasi bahwa pembelajaran 

memiliki ciri-ciri: 1) Merupakan upaya 

sadar dan disengaja; 2) Pembelajaran harus 

membuat siswa belajar; 3) Tujuan harus 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses 

dilaksanakan; 4) Pelaksanaannya 

terkendali, baik isinya, waktu, proses 

maupun hasil. 

Dalam keterkaitan pembelajaran 

sejarah yang terkait dengan toleransi 

disinilah peranan nilai-nilai yang 

terkandung dalam relief candi Planggatan 

mampu menujukan eksistensinya sebagai 

wujud rasa toleransi dengan keberagaman 

agama yang berkembang saat itu salah 

satunya dengan agama Islam mampu hidup 

berdampingan. 

Pulau Jawa sudah sejak dua abad 

mempesona para peninjau dan peneliti, 

baik peneliti asing maupun Indonesia 

sendiri. Mereka, kata A. Teeuw dalam 

Supratikno Raharjo mendefinisikan 

peneliti terpesona pada keragaman budaya 

Jawa yang begitu mencengangkan. 

Sepanjang sejarahnya, Jawa memang 

berada pada persimpangan jalan 

(Carrefour) dan tidak pernah sempat 

berkembang tanpa adanya gangguan dan 

pengaruh dri luar (Rahardjo, 2011). 

Sekitar seribu tahun lebih, dari abad 

ke-4 hingga ke-XV, kebudayaan luar 

terutama India banyak berpengaruh 

terhadap perkembangan wilayah di 

Sumatra, Jawa dan Bali. Terutama di pulau 

Jawa kebudayaan-kebudayaan luar itu 

berada dalam interaksi dan osmosis yang 

terus menerus dengan keadaan local, 

kendati begitu lokalitas dari kebudayaan 

Nusantara masih tetap mampu 

dipertahankan keasliannya yang 

mendalam. Hal ini yang membuat 

sejarawan Sartono Kartodirjo merujuk 

sejarah Nusantara merujuk kepulau Jawa 

dimulai dari pelayaran masyarakat kuno, 

perdagangan rempah serta pusat kerajaan 

kerajaan besar, bahkan VOC pun dipilih 

didirikan dipulau Jawa karena letaknya 

yang strategis. Disinilah banyak dihasilkan 

kebudayaan baru dari hasil persilangan 

interaksi masyarakat masa lampau, 

sehingga terjadinya akulturasi budaya 

sangat kental. 

Banyaknya budaya yang telah 

dihasilkan dan tidak terawat ini dibuktikan 

dengan banyaknya tinggalan yang tidak 

terawat sampai akhir abad ke-XVIII, 

menurut (Rahardjo, 2011) Sejak Thomas S. 

Raffles menulis History of Java pada awal 

abad ke-19 kemudian P.J Veth yang mulai 

menghimpun seluruh kajian tentang 

kebudayaan dan masyarakat Jawa dalam 

Java, Geographisch, Historsch pada 

periode 1878-1882, disusul N.J Krom 

dengan Hindu-Javaansche Geschiedenis-

nya pada 1931, lalu Theodore G.Th. 

Pigeaud dengan Java in the 14th Century: A 

Study in Cultural History pada kurun 

1960-1963 (pada tahun yang sama) 1960 

Gertz menulis The Religion of Java dan 

yang terakhir Denys Lombard yang 

menulis Le Carrefour Javanis pada 1990. 

Dan hanya Koentjaraningrat yang menulis 

antropologi budaya secara lengkap tentang 

Jawa Javanese Culture pada 1985. 

Supratikno Rahardjo memusatkan 

pembahasan pada dinamika peradaban 

pada perubahan pola dan konfigurasi 

pranata-pranata (politik,agama dan 

ekonomi) dari zaman ke zaman. 

Peradaban merupakan sebuah jalinan 

dari segala aspek kehidupan manusia yang 

secara satu kesatuan tidak dapat 

dipisahkan. Hanya dengan menyatukan 

semuanya itu kita dapat memahaminya 

secara lengkap. Disisi lain kebudayaan 

atau peradaban juga merupakan suatu 

gejala yang komplek sehingga masalah 

yang rumit akan dihadapi bila subjek yang 

sangat luas ini dipilih sebagai sasaran 

kajian. Tidak terkecuali jawa yang 

kompleks juga dapat dipecahkan jika 

pengkajian yang luas ini lebih 
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dikerucutkan dalam kompleksitas Jawa 

terkait budaya tertentu. 

Karya-karya tentang kebudayaan perlu 

mendapat penyimakan dari berbagai pihak 

terutama yang tertarik dalam pengkajian 

sejarah dan sejarah kebudayaan Indonesia. 

Banyak pengkajian yang mencoba 

menggambarkan dengan sapuan-sapuan 

besar apa yang terjadi berkenaan dengan 

pranata-pranata tertentu yang ada dalam 

masyarakat Jawa Kuno. Masa yang 

menjadi titik pengkajian ini khususnya 

adalah pengaruh India di wilayah 

Nusantara ada periode terdahulu atau yang 

disebut masa “Hindu-Budha”. Dan banyak 

ilmuwan juga menyebutkan masa ini juga 

dengan penyebutan masa “klasik”, namun 

disisi lain kebudayaan Jawa juga tidak 

hanya di dalam masa itu saja melainkan 

juga setelah masa itu yaitu masa Islam 

yang lebih modern, tetapi perujukan 

pembahasan budaya ini lebih menuju ke 

hasil budaya Hindu-Budha Jawa. 

Ketika melihat kebudayaan Jawa maka 

kita perlu melihat tiga aspek di dalamnya 

untuk memperoleh permasalahan terkait 

hasil kebudayaan Hindu-Budha, pertama 

cakupan wilayah yang dapat dianggap 

memperoleh pengaruh cukup kuat atas 

kebudayaan bercorak Hindu-Budha, kedua 

wujud dari kebudayaan yang dianggap 

penting untuk dikemukakan sebagai 

pencapaian, ketiga, masa Hindu-Budha 

mana yang diwakili dari suatu pencapaian 

(Setyawati, 2010). 

Pertama terkait dengan wilayah 

Indonesia tercakup dalam periode tertentu 

dan hal ini didasarkan dari hasil penemuan 

bukti arkeologis yang paling meyakinkan, 

ini menjadi menarik karena penemuan 

Hindu-Budha hanya terpusat dalam tiga 

kawasan Sumatra,Jawa dan Bali, di tambah 

hanya sebagian kecil diwilayah 

Kalimantan, serta adanya jejak yang lebih 

sedikit dan sporadic yang mampu kita 

temukan di Sulawesi dan Nusa Tenggara 

adapun hasil peninggalan kebudayaan ini 

dapat ditemukan di kawasan lainya namun 

setidanya tempat penemuannya pasti dekat 

dengan tempat utama. Hal ini menjadikan 

sempit terkait dengan penemuan Hasil 

budaya Hindu-Budha dibandingkan dengan 

kebudayaan Masyarakat Pra-Aksara dan 

kebudayaan Islam sampai Kolonialisme di 

wilayah Indonesia. 

Kedua dalam persoalaan ini terkait 

dengan criteria tentang wujud kebudayaan 

apa saja yang perlu dimunculkan. Di 

sinilah ditunjukan tentang contoh suatu 

pencapaian dalam aspek kebudayaan 

material, lebih kusus terkait dengan 

teknologi, dan aspek kebudayaan 

nonmaterial yang berkaitan dengan 

kehidupan politik,ekonomi agama dan 

kesenian. Berkaitan dengan adanya 

pembatasan pembahasan dalam kajiannya 

maka harus ada keterkaitan yang signifikan 

dalam pembahasannya. 

Ketiga berkaitan dengan pembabakan 

zaman dari masa Hindu-Budha yang 

mencakup periode 12 abad (abad V hingga 

abad VXI). Secara garis besar periode 

Hindu-Budha dapat dibagi ke dalam tiga 

pembabakan menurut tingkatan 

perkembangan organisasi sosial-politik, 

yaitu zaman pertumbuhan, zaman 

perkembangan dan zaman keruntuhan. 

Periode pertama ini dimulai abad V-VIII. 

Zaman  kedua berlangsung sekitar IX-XIV, 

dan zaman ketiga berlangsung sekitar abad 

XV-XVI. Batas-batas periode ini tidak 

harus dipahami secara ketat memang masih 

dapat dipersoalkan, contohnya saja kenapa 

di ahir periode ketiga kenapa harus abad 

XVI yaitu sudah mulai masuknya Islam 

sehingga pengklasifikasiannya berbeda 

dengan zaman periode Hindu-Budha. 

Peradaban dalam artian ini lebih 

cenderung hasil budaya manusia pada 

periode Hindu-Budha terkait dengan 

tempat peribadatan. Dalam sejarah agama 

periode abad V-XV ditandai oleh 

munculnya dua agama besar yang datang 

dari luar Nusantara, yaitu Hindu dan 

Budha. Kedua agama tersebut tumbuh 

dalam suatu lingkungan yang telah 

mengembangkan sistem kepercayaan 

sendiri, yaitu pemujaan kepada arwah 

nenek moyang. Dalam perkembanganya 

ketiga sistem kepercayaan tersebut saling 
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memberi pengaruh antara satu dan yang 

lain. Hal ini tercermin tidak hanya dalam 

sstem gagasanya, tetapi juga dalam 

aktivitas ritual dan wujud-wujud material 

yang digunakan sebagai sasaran 

pendukungnya (Munandar, 2010). 

Secara garis besar pusat-pusat 

pengembangan kehidupan keagamaan 

dapat dibagi ke dalam tiga kategori 

berdasarkan lingkungan tempat ajaran 

keagamaan dikembangkan. Masing-masing 

lingkungan tersebut adalah lingkungan 

kertaon, lingkungan pertapaan dan 

lingkungang desa. Pokok bahasan ini lebih 

dipusatkan pada kedudukan dan 

perananannya di desa, namun disisi lain 

akan disinggung secara singkat. 

Menurut jenis kewenangnya, para 

pemimpin keagamaan di lingkungan 

keraton dapat dibesakan menjadi dua 

kelompok utama, yaitu mereka yang 

menjadi pendeta istana dan mereka yang 

bekerja sebagai pejabat kerajaan. 

Keterangan mengenai adanya pendeta 

istana hanya diperoleh secara samar samar, 

pada awal kedatanganya agama Hindu 

mendapatkan pengaruh yang sangat 

istimewa di Jawa. Pada prasasti (Canggal 

732; Dinoyo 760) memberikan informasi 

tentang hubungan yang sangat erat antara 

pendeta, raja dan pendirian sebuah lingga. 

Hal ini memberikan indikasi bahwa 

hubungan antara pendeta dan raja terkait 

fungsi-fungsi ritual dalam hubunganya 

dengan kekuasaan sang raja. Nampaknya 

kedudukan pendeta di Jawa tetap 

berlangsung hingga abad XII, sebuah 

kakawin dari masa Kediri, Hariwangsa 

menggambarkan hubungan antara raja dan 

pendeta dengan membuat sebuah analogi 

bahwa sang raja adalah titisan sang Wisnu 

sedangkan sang pujangga yang tentunya 

adalah pendeta penjelmaan (Resi) 

Agastya(Munandar, 2010). 

Lingkungan pertapaan adalah tempat 

keagamaan yang terletak jauh dari 

keramaian. Tempat serupa ini terutama 

diketahui dari sumber-sumber tertulis masa 

Majapahit. Walaupun demikian, terdapat 

petunjuk meskipun hanya sepintas bahwa 

tempat-tempat itu sudah ada jauh 

sebelumnya. (Munandar, 2010) di Jawa 

petunjuk utama yang mungkin dapat 

dikaitkan dengan lingkungan pertapaan 

adanya beberapa gua yang mungkin pernah 

digunakan sebagai tempat untuk 

melakukan aktifitas peribadatan. Gua-gua 

tersebut anatara lain di dataran tinggi 

Dieng dan Ratu Boko, di Dieng cukup 

menarik karena Dieng itu sendiri 

merupakan tempat peribadatan yang paling 

tua di Jawa Dieng sendiri secara 

epistimologi Di-hyang tempat bersemayam 

para dewa (Jawa Kuno). Hal ini juga mirip 

dengan apa yang ada di Ratu Boko. 

Peribadatan pada lingkungan desa, 

pengetahuan kita tentang pemimpin 

keagamaan di lingkungan pedesaan dapat 

kita peroleh dari sumber prasasti, mereka 

biasanya disebut dalam kaitanya dengan 

pengelolaan bangunan suci. Petunjuk 

mengenai hal ini terutama tercermin dalam 

keterangan yang menyangkut desa sima. 

Secara garis besar dalm satu desa sima 

terdapat dua pemimpin dengan wewenang 

yang berbeda, yaitu pejabat desa sima dan 

pejabat pengelola bangunan suci yang ada 

di dalam atau berkaitan dengan desa sima 

tersebu kajian tentang sima ini juga 

Nampak jelas dari adanya tanah Perdikan 

pada masa Islam yang erat kaitanya dengan 

sebuah tanah yang diberikan untuk 

keperluan Agama, salah satu contohnya 

adalah tanah perdikan Demak Bintoro, 

Tegalsari Ponorogo yang keterkaitannya 

sama dengan kajian tanah sima tetapi 

berbeda penamaan saja. Ada beberapa 

sumber mengenai desa sima misalnya di 

Jawa Tengah, khususnya yang berasal dari 

abad ke X, pejabat desa tersebut disebut 

dengan istilah sang makmitan sima yang 

memiliki makna “ yang menjaga desa 

sima” atau dalam istilah lain juga disebut 

rama jataka makmitan sima atau punta 

jataka makmitan sima. Adapun pejabat 

yang mengelola bangunan keagamaan 

disebut dengan istilah sang makmitan 

dharma “orang yang menjaga darma”. 

Keterkaitan candi sebagai bangunan 

suci juga sama halnya dengan Islam yang 
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memiliki tempat suci dan tanah yang 

dipakaipun sama, yaitu tanah Sima atau 

perdikan yang diberikan kerajaan untuk 

keperluan pembangunan tempat 

peribadatan agama atau lebih tepatnya 

untuk tempat pemujaan terhadap sang 

pencipta. 

Dari aspek diatas terkait dengan hasil 

kebudayaan atau peradaban yang ada di 

Nusantara khususnya Jawa pada periode 

Hindu-Budha menyangkut tempat 

peribadatan maka secara tidak langsung 

kita akan berbicara Candi sebagai wujud 

nyata tempat peribadatan masyarakat 

periode abad ke V-XVI sebelum Islam 

masuk dan merubah struktur nasyarakat 

Jawa terkait fungsi tempat peribadatan 

pada periode Hindu-Budha digantikan 

menjadi Masjid pada periode Islam. 

 

PEMBAHASAN 

Secara garis besar pusat-pusat 

pengembangan kehidupan keagamaan di 

Jawa pada periode Hindu-Budha meliputi 

banyak aspek, salah satu pusat 

pengembangan pusat keagamaan pada 

periode ini ada di pusat kerajaan, tempat 

pertapan dan pada lingkungan desa, Candi 

khususnya dibangun atas dasar keperluan 

untuk pemujaan dan di letakan pada desa 

desa yang sering di sebut sebagai desa 

sima (Hindu-Budha) atau desa perdikan 

(Islam). Tanah sima ini di fungsikan 

sebagai tempat pembangunan Candi yang 

fungsi utamanya adalah tempat beribadah, 

pandarmaan, tempat peruwatan dan tempat 

sebagai sarana melukiskan kehidupan pada 

masa itu melalui ukiran-ukiran pada 

dinding candi yang disebut Relief 

(Scluptute). 

Kebudayaan dalam artian yang luas 

merupakan sebuah lapangan kajian, sejarah 

kebudayaan mengandung permasalahan 

yang dapat menjadi objek kajian ilmu 

sejarah dan antropologi. Tidak 

mengherankan bila pakar-pakar dari dua 

disiplin ilmu itu dapat melakukan kajian 

terhadap gejala yang sama. Sejarawan 

Tonybee, misalnya, menulis sejarah 

peradaban yang masyhur, yakni A Studi of 

History; dan antropolog Bagby menulis hal 

serupa dalam karya yang berjudul Culture 

and History. Disisi lain sejarah budaya 

tidak hanya berkutat pada sejarah yang 

besar tetapi sejarah local pun berandil 

besar dalam tulisannya sebagai puing-

puing penyokong sejarah utama, lokalitas 

sejarah ini ada di berbagai wilayah 

Nusantara mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, 

Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara. 

Kelokalan tulisan ini menjadi daya tarik 

sendiri karena peradaban yang besar 

berasal dari peradaban yang kecil, pada 

focus tulisan ini menggambarkan 

peradaban pada masa Nusantara periode 

Klasik dimulai dari abad V-XVI dan 

mencakup aspek kehidupan umat 

beragama Hindu-Budha serta cerita dalam 

tempat-tempat keagamaan. 

Periode klasik masa Hindu-Budha 

banyak memberikan gambaran betapa 

majunya kehidupan pada masa lampau dan 

betapa kayanya pemikiran tentang hasil 

penciptaan atas dasar “cipta,karsa,dan 

rasa” ini Nampak jelas dari hasil tempat 

ibadah periode klasik ini antara lain Pura, 

Candika, Pertapan, Pesanggrahan yang 

menjadi focus dari kajian kegiatan agama 

di masa klasik. Menginggat tidak semua 

tempat dapat bertahan hingga saat ini, dan 

hanya beberapa yang bertahan seperti 

candi yang hampir keseluruhan ornament 

dan bahannya yang terbuat dari bebatuan 

masih mampu kita ketahui hingga saat ini 

dan menjadi ulasan penting tentang hasil 

kebudayaan dan peradaban maju pada 

zamannya. 

Disisilain ketika kita melihat Hindu 

yang berkembang begitu pesat, di sisi 

dunia lain Islam memainkan peranannya 

sebagai agama yang toleransi juga 

berkembang begitu pesat dan dibangun 

diatas tanah yang bebas atau tanah sima 

yang difungsikan sebagai tempat 

peribadatan, Pesantren dalam Islam adalah 

tempat menimba ilmu agama tetapi 

menurut C.C Berg dalam “Indonesia dalam 

Arus Sejarah” di definisikan pesantren 

berasal dari bahasa India shastri  orang 

yang mengetahui buku-buku suci agama 
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Hindu (Yatim, 2012). Disinilah toleransi 

tentang kehidupan umat beragama 

ditunjukan dari candi periode ahir 

Majapahit yaitu Planggatan yang memuat 

relief gajah yang menelan matahari dan 

digambarkan sebagai Rsi sebagai  pencerah 

dan mampu menerima keanekaragaman 

agama yang berkembang pada saat itu. 

Disisi lain juga adanya pemberian tanah 

sima untuk Demak Bintoro juga 

memberikan gambaran Hindu Majapahit 

memperkenankan Agama Islam untuk 

berkembang dan diperbolehkannya 

dibangun sebuah Pondok Penstren yang 

istilah Pesantren sendiri berasal dari bahasa 

India, dibangunnya pesantren Giri 

Kedathon. 

Candi khususnya merupakan wujud 

akulturasi budaya India dan Nusantara 

yang berkembang pesat di wilayah yang di 

sebut Jawadwipa pada periode 

perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-

Budha di Nusantara, bukan berarti 

menafikan tempat selain Jawa tidak 

berkembang kebudayaan candi tetapi focus 

yang paling banyak penemuan arkeologis 

ini di pulau Jawa yang menurut Dennys 

Lombard mengatakan Jawa sebagai 

“Carefour” atau persilangan, yang 

dimaksudkan adalah tempat persilangan 

dagang dari berbagai belahan wilayah 

dunia yang berdampak ramainya budaya 

yang masuk dan Jawa tidak bisa tidur dari 

pengaruh budaya luar, sama halnya dengan 

candi yang merupakan adopsi dari 

kebudayaan luar yang di bawa dari India. 

Candisecara harfiah merujuk kepada 

sebuah bangunan keagamaan tempat 

ibadah peninggalan purbakala (masa 

lampau) yang berasal dari peradaban 

Hindu-Buddha.Candi sendiridi fungsikan 

sebagai tempat pemujaan roh 

leluhur,dewa-dewi ataupun memuliakan 

Buddha. Akan tetapi, istilah 'candi' arti 

Candika Graha, Candika= Dewi Maut, 

Graha= Griyo (Rumah) tidak hanya 

digunakan oleh masyarakat untuk 

menyebut tempat ibadah saja, banyak 

situs-situs purbakala non-religius dari masa 

Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik 

sebagai istana (kraton), pemandian 

(petirtaan), gapura, dan sebagainya, juga 

disebut dengan istilah candi(Soekmono R. , 

2005) 

Di sisi lain Istilah "Candi" diduga 

berasal dari kata “Candika” yang berarti 

nama salah satu perwujudan Dewi Durga 

sebagai dewi kematian. Karenanya candi 

selalu dihubungkan dengan monumen 

tempat pedharmaan untuk memuliakan raja 

anumerta (yang sudah meninggal) 

contohnya candi Kidal untuk memuliakan 

Raja Anusapati. 

Candi merupakan istilah untuk 

menyebut bangunan monumental 

yangberlatar belakang Hindu atau Buddha 

di Indonesia, khususnya di Jawa. Orang-

orangdi Jawa Timur menyebut candi 

dengan kata cungkup, hal ini 

berhubungandengan asumsi candi itu 

sendiri yang pada mulanya dianggap 

sebagai makam.Namun, Soekmono 

berpendapat bahwa candi merupakan kuil, 

bukanlah makam(Soekmono, 1974) 

Sebagai sebuah kuil, candi memiliki 

konsep pembagiankosmologis yang dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu kaki candi 

yangmelambangkan bhurloka atau dunia 

makhluk hidup, badan candi 

yangmelambangkan bhuvarloka atau dunia 

antara, dan atap candi yangmelambangkan 

svarloka atau dunia para dewa. 

Candi dibangun sedemikian 

rupasehingga mirip dengan tempat tinggal 

dewa agar dewa mau tinggal sementara 

dibangunan tersebut, hal ini berkaitan erat 

dengan konsep kosmologi dalam 

ajaranHindu  yang merupakan 

penggambaran dari Gunung Meru.Gunung 

Meru sendiri merupakan gunung kosmos 

yang diedari matahari, bulan,dan bintang. 

Pada puncak gunung tersebut terletak kota 

tempat tinggal paradewa yang dikelilingi 

oleh tempat tinggal dewa lokapāla (Heine-

Geldern, 1982 :4-5). 

Candi juga merupakan bangunan 

replika tempat tinggal para dewa yang 

sebenarnya, yaitu Gunung 

Mahameru.Karena itu, seni arsitekturnya 

dihias dengan berbagai macam ukiran dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kuil
https://id.wikipedia.org/wiki/Kuil
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
https://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewa
https://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Istana
https://id.wikipedia.org/wiki/Kraton
https://id.wikipedia.org/wiki/Gapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewi
https://id.wikipedia.org/wiki/Durga
https://id.wikipedia.org/wiki/Candi_Kidal
https://id.wikipedia.org/wiki/Anusapati
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Mahameru
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Mahameru
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pahatan berupa pola hias yang disesuaikan 

dengan alam Gunung Mahameru 

(kalamakara, jalawadra). Candi-candi dan 

pesan yang disampaikan lewat arsitektur, 

relief, serta arca-arcanya tak pernah lepas 

dari unsur spiritualitas, daya cipta, dan 

keterampilan para pembuatnya.Selain dari 

penjelasan diatas bahwa replika Gunung 

Meru, candi dihiasi dengan ornamen-

ornamenyang menggambarkan suasana 

kahyangan. Ciri tempat tinggal atau 

kahyangandigambarkan dengan adanya 

pohon hayat (kalpavṛksa), makhluk 

kahyangan(dewa atau tokoh kedewaan) 

dan binatang kahyangan. Penggambaran di 

candi tentang suasana kahyangan dapat 

berupa pengarcaanataupun relief. Relief 

dipahatkan disekeliling candi untuk 

menggambarkansuasana kahyangan, maka 

tak jarang relief di candi dipenuhi dengan 

gambar-gambarmakhluk yang tidak biasa 

(menyerupai manusia). 

Pada komplek percandian Jawa 

Tengah kita akan menemukan 

penggambaran cerita-cerita di reliefnya 

dan patung- patung yang kontras dengan 

candi yang ada di Jawa Timur, Khususnya 

candi yang berada di lereng gunung Lawu, 

yaitu kompleks percandian Cetho dan 

Sukuh yang hampir tidak sama dengan 

pola-pola percandian baik dari Jawa 

Tengah maupun Jawa Timur. Lebih kusus 

lagi komplek percandian Planggatan yang 

masih termasuk dalam komplek candi di 

lereng Lawu. 

Candi Planggatan secara administratif 

terletakdi Dukuh Tambak, Desa Berjo, 

KecamatanNgargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar. Secarageografis terletak 

pada koordinat 111007’56,9’’Bujur Timur 

07038’07,5’’ Lintang Selatandengan 

ketinggian 1165 meter di atas 

permukaanair laut. Secara keseluruhan, 

situs Planggatanmenempati daerah yang 

tinggi. Di sebelahtimurnya adalah jalan 

desa yang membujur utaraselatandan 

rumah penduduk. Di sebelah utara,selatan, 

barat terdapat lembah dan bukit 

yangdigunakan sebagai pemukiman 

maupun ladangpertanian(Purwanto, 2017) 

Situs Planggatan yang sering disebut 

denganCandi Planggatan merupakan situs 

yangmembujur utara-selatan, dan terbagi 

atas tigahalaman teras. Teras pertama 

merupakan terasterendah banyak 

ditumbuhi ilalang danpepohonan. Sampai 

sekarang pada teras inibelum ditemukan 

tinggalan arkeologi. Menuju keteras dua 

dihubungkan dengan anak tanggasejumlah 

tujuh. Teras dua terdapat 

tinggalanarkeologi yang tidak insitu lagi. 

Tinggalan ituberupa yoni dan beberapa 

panil relief. Salah satupanil relief itu 

terdapat prasasti yang secarasingkat 

menjelaskan tokoh pembangun situs 

ini,yakni Rama Balanggadan (pembacaan 

olehM.MSukarto K. Atmodjo), sedangkan 

RiboetDarmosoetopo membacanya dengan 

RamaBalanggadawang. Lebih lanjut 

Atmodjomenyatakan bahwa nama itulah 

kemudianberubah menjadi Pelanggatan 

(Planggatan).Nama inilah nantinya yang 

dianggap sebagainama yang bertempat 

tinggal di PundenPlanggatan oleh 

masyarakat setempat(M.M. Sukarto K., 

1983). Teras ketiga merupakan 

halamanpusat, temuan yang tersisa berupa 

batuan-batuanyang bertebaran di halaman. 

Pada bagian tengahteras terdapat beberapa 

pohon yang cukupbesar. Akar dari pohon 

itu nampak keluar kepermukaan, sehingga 

menghimpit bebatuan diatasnya. Di teras 

ini tidak adanya temuan penting,sisa 

batuan yang kemungkinan merupakan 

bekasbangunan induk. 

Waktu pendirian Candi Planggatan 

dapatditelusuri melalui sengakalan memet 

yang terterapada panil relief berukuran 

tinggi 46 cm, panjang74 cm, dan tebal 37 

cm. Panil ini menggambarkantokoh ganesa 

yang digambarkan dalam posisiberdiri 

memakai kain cawat untuk 

menutupikemaluannya. Belalai menjulur 

dengan keduagading panjang menjulang ke 

atas. Hiasan kepala(mauli) memakai ikat 

kepala pendeta (sorban) dankedua 

tanganmemegang bulan bersinar 

(prabhaMajapahit) yang dimasukkan ke 

bagian mulut.Oleh M. M. Sukarto K. 

Atmodjo relief inimenggambarkan Bhatara 

https://id.wikipedia.org/wiki/Relief
https://id.wikipedia.org/wiki/Arca
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Gana sebagai rsi yangsedang menangkap 

(makan) bulan. Lebih lanjutdapat dibaca 

sebagai sengkalan memet sebagai 

berikut. 

1. Gana wiku nahut sitangsu, 

2. Gana rsi nahut sasi, 

3. Gana pandita nahut wulan. 

Perkataan Gana (Ganesa) bernilai 

enam (sadgana), wiku (pendeta) bernilai 

tujuh, nahut(menangkap, makan) bernilai 

tiga, dan sitangsu(bulan) bernilai satu. Jadi 

angkaselengkapnya6731 dan apabila 

dibalik membacanya dari kananke kiri 

menjadi tahun 1376 Saka (1454 

Masehi)(M.M. Sukarto K., 1983). Apabila 

dibandingkanbangunan Candi Sukuh dan 

Candi Cetho, makacandi ini lebih muda 

daripada Candi Sukuh (1437M, 1439 M). 

Namun lebih tua dibandingkan CandiCetho 

(1468 M, 1475 M). 

Apabila melihat bentuk arsitektur 

bangunanCandi Planggatan agaknya 

memang mencirikanbangunan karsyan. 

Hal ini dapat dibandingkandengan 

bangunanbangunan karsyan yangterdapat 

di Gunung Penanggungan. 

Bentukkepurbakalaan terbanyak di Gunung 

Pawitra iniadalah berupa punden berundak. 

Pundenberundak itu dapat dibagi menjadi 

dua macam,yakni 1) disusun dari balok 

batu baik terasmaupun altarnya; dan 2) 

disusun dari batu-batubulat alami pada 

teras-terasnya dan altar dibangundari balok 

batu. Terdapat deretan anak tanggapada 

bagian tengah untuk menuju teras 

teratas.Mempunyai halaman yang tidak 

terlalu lebardengan tepian halaman 

berjurang atau lembah dibagian bawahnya 

(Munandar, 2010) 

Bangunan Candi Planggatan 

memangdibangun dengan tiga teras. 

Teraspertama masihditumbuhi rerumputan, 

semak belukar, danpepohonan. Menuju 

teraskeduadihubungkandengan anak 

tangga pada bagian tengah, namundi teras 

kedua belum dijumpai adanya 

tanggamenuju teras tiga. Sebagian besar 

batuan yangditemukan berupa batu-batu 

alami tanpapengerjaan lebih lanjut. Yang 

didalamnya disebut sebagai wujud 

Karsyan.  

Menurut Agus Aris Munandar 

menjabarkan rupanya bangunan karsyan 

mempunyai duabentuk, yaitu karsyan 

berbentuk patapan dankarysan berbentuk 

mandala kedewaguruan.Kedua bentuk 

karsyan tersebut sebenarnyamempunyai 

bentuk bangunan yang hampir sama,namun 

ada beberapa komponen yangmembedakan 

di antara kedua jenis karsyan itu.Karsyan 

berbentuk patapan merupakan tempatsuci 

yang digunakan oleh seseorang 

yangsengaja mengasingkan diri dari dunia 

keramaianuntuk melakukan tapa, namun 

dalam waktu yangsementara. Setelah 

mendapatkan yang diinginkansegera 

kembali ke kehidupan semula. 

Tentunyadalam karysan jenis ini tidak 

memerlukanbangunan rumah sebagai 

tempat tinggal dalamjumlah yang banyak. 

Salah satu unsur yang dapatdijadikan 

sebagai penanda dari karsyan jenis 

iniadalah adanya pratistha sabha. 

Pratistha sabhamerupakan kumpulan arca 

batu dalam ukuran kecilyang dianggap suci 

yang diletakkan di suatutempat terbuka 

(batur atau punden tanpa atap). 

Karsyan bentuk kedua adalah 

mandalakedewaguruan. Dapat dikatakan 

sebagaimandalakedewaguruan, karena di 

tempat suci ini dipimpinoleh seorang rsi 

yang disebut dengan dewaguru.Mandala 

kedewaguruan merupakan 

kompleksperumahan yang dibangun oleh 

para rsi danpertapa di tempat yang jauh 

dari keramaian. Jelastempat tinggal yang 

dibangun pada karysan iniberjumlah cukup 

banyak, hingga membentukpedukuhan. 

Sangat mungkin rsi dan pertapa 

yangtinggal di tempat ini juga dalam 

jumlah banyak.Aturan mengenai 

pembangunan tempat tinggaldi 

mandalakedewaguruan diuraikan dalam 

kitabArjunawijaya dan Sutasoma. Lebih 

lanjut unsuryang dapat dijadikan sebagai 

penanda darikarsyan jenis ini adalah 

adanya lingga pranala ataulingga yoni 

(Munandar, 2010). Pada 

mandalakedewaguruan selain sebagai 
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tempat bertapa,tempat ini juga dijadikan 

sebagai tempatpendidikan. Jadi dapat 

dikatakan di mandalakedewaguruan terjadi 

proses belajar-mengajarantara guru dengan 

murid (sisya). Lain hal dengankarsyan 

berbentuk patapan, tempat suci 

yangmemang dikhususkan untuk tempat 

bertapa. 

Candi sebagai warisan kebudayaan 

masyarakat Jawa memberikan informasi 

yang tegas tidak hanya fungsi-fungsinya 

saja seperti halnya untuk tempat karsyan, 

pemujaan, makam tetapi candi juga 

merupakan tempat atau symbol solidaritas 

kehidupan umat manusia. Candi 

Planggatan memberikan informasi tentang 

solidaritas kehidupan beragama melalui 

penggambaran pada bongkahan relief yang 

di temukan pada sudut teras kedua yang 

bergambar gajah sedang memakan 

matahari yang menjadi symbol sebagai 

ganesha atau dewa kepintaran dan dalam 

kehidupan umum ganesha juga di ibaratkan 

sebagai kaum Brahmana atau Rsi yang siap 

memberikan pencerahan kepada umat 

manusia. 

Solidaritas ini Nampak jelas ketika 

candi Planggatan sebagai bagian dari 

kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu 

hidup berdampingan dengan masyarakat 

sekitar yang mayoritas menganut agama 

non Hindu (Kapitayan, antara Candi 

Planggatan dan Planggatan) tetapi dapat 

hidup berdampingan hal ini mampu dilihat 

pada relief disebelah timur relief ganesha 

memakan matahari. 

Solidaritas ini juga Nampak dari 

pembangunan komplek candi Planggatan 

yang berada dan berbatasan langsung 

dengan desa di sebelah barat laut dan tidak 

menjadikan tempat tinggal kaum Rsi ini 

sebagai tempat yang eksklusif namun 

sebagai tempat untuk belajar keagamaan 

dan kebudayaan di masa lampau. 

 

SIMPULAN 

Peradaban merupakan sebuah jalinan 

dari segala aspek kehidupan manusia yang 

secara satu kesatuan tidak dapat 

dipisahkan. Hanya dengan menyatukan 

semuanya itu kita dapat memahaminya 

secara lengkap. Disisi lain kebudayaan 

atau peradaban juga merupakan suatu 

gejala yang komplek sehingga masalah 

yang rumit akan dihadapi bila subjek yang 

sangat luas ini dipilih sebagai sasaran 

kajian dan harus di kerucutkan agar lebih 

spesifikasi lagi dalam pengkajiannya. 

Salah satunya Candi sebagai warisan 

kebudayaan merupakan satu kesatuan dari 

aspek sebagai tempat ibadah, pemujaan, 

seni dan sebagainya yang tidak mampu 

kita ulas tanpa melibatkan unsur 

pembangun yang lainnya. 

Tetapi pendidikan juga merupakan 

bagian dari peradaban yang mampu 

menceritakan dan mampu menjadikan 

peradaban tersebut sebagai pembelajaran 

umat manusia dengan melihat relief dan 

cerita-cerita pada dinding candi yang 

menunjukan toleransi umat beragama 

sebagai wujud keberagaman. Di sisi lain 

pembelajaran terkait dengan toleransi 

antara Hindu dan Islam ini adalah sebuah 

pembelajaran Lokal Wisdom yang ada di 

wilayah  Kabupaten Karanganyar, Jawa 

Tengah yang menjadi pembeda dari candi-

candi yang ada di Jawa Tengah khususnya. 

Candi di Jawa juga merupakan 

rangkaian cerita dari mulai yang tertua 

hingga yang paling muda memiliki 

keterkaitan dan makna, salah satunya candi 

Planggatan nyang ada di wilayah 

Kabupaten Karanganyar ini memberikan 

informasi budaya melalui reliefnya bahwa 

kebudayaan untuk menghargai atau 

solidaritas harus ditanamkan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai umat yang 

beraneka ragam. 

Keanekaragaman Agama yang ada 

nyatanya mampu bersatu dan menjadi 

sebuah solidaritas kerukunan Umat 

beragama, seperti dalam pembahasan 

diatas kerukunan ini Nampak dari kata 

pesantren yang menggunakan bahasa India 

atau milik Hindu yaitu Shastri yang berarti 

orang yeng mengetahui buku-buku suci 

terkait keagamaan, dan adanya symbol 

gajah menelan matahari pada candi 

Planggatan juga merupakan symbol 
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golongan Rsi mampu menerima kerukunan 

umat agama yang hidup di sekitar candi 

Planggatan sebagai candi ahir Majapahit. 
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Abstrak 

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya nilai UN IPA materi sistem gerak manusia di 

27 SMPN se- Kota Surakarta tahun ajaran 2011/2012 dan 2012/2013, khususnya di SMPN 26 

Surakarta, sehingga perlu adanya perbaikan pada proses pembelajaran biologi materi sistem 

gerak manusia agar pembelajaran menyenangkan dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) karakteristik produk multimedia interaktif bebasis 

GDL, 2) kelayakan produk multimedia interaktif bebasis GDL, dan 3) keefektifan produk 

multimedia interaktif bebasis GDL. Jenis penelitian ini adalah R&D yang mengacu pada 

prosedur pengembangan Borg & Gall yang dimodifikasi menjadi 9 tahap. Kelayakan produk 

divalidasi oleh ahli media pembelajaran, materi, bahasa dan keterbacaan, ahli perangkat dan 

instrumen pembelajaran, dan guru biologi. Subjek uji coba soal 30 siswa dan subjek uji skala 

kecil 15 siswa kelas VIII SMPN 22 Surakarta, sedangkan subjek uji skala besar 60 siswa kelas 

VIII SMPN 26 Surakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 

kuesioner, dan tes. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, kelayakan produk 

dianalisis berdasarkan skor kriteria, dan keefektifan produk dianalisis dengan gain ternormalisasi 

(n-gain score). Hasil belajar kognitif dianalisis dengan paired sample t-test. Hasil belajar afektif 

dan psikomotorik dianalisis dengan teknik persentase. Hasil analisis paired sample t-test 

menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah penggunaan media (sig 

0,000 < 0,05) dengan tingkat kenaikan hasil belajar sedang (0,53) dan ada perbedaan hasil 

belajar kognitif antara siswa kelas kontrol dan media. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan: 1) Produk yang dikembangkan adalah multimedia interaktif pada materi sistem 

gerak manusia yang diintegrasikan dengan sintak guided discovery learning, pendekatan saintifik 

dan disesuaikan dengan kurikulum 2013, 2) Multimedia interaktif berbasis GDL dinyatakakan 

layak diimplementasikan pada uji skala kecil dan besar, 3) Multimedia interaktif berbasis GDL 

efektif meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII dengan tingkat kenaikan hasil belajar adalah 

sedang. 

 

Kata kunci: multimedia interaktif, guided discovery learning, hasil belajar, sistem gerak 

manusia 
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PENDAHULUAN 

Biologi merupakan bagian dari sains 

yang memiliki kajian luas karena terdiri dari 

berbagai konsep tentang kehidupan. Hakikat 

biologi sebagai sains meliputi 3 aspek, yaitu 

produk, proses, dan sikap. Biologi sebagai 

produk (content) mencakup semua fakta, 

konsep, hukum, prinsip, pengetahuan, dan 

teori-teori yang sudah diterima 

kebenarannya. Biologi sebagai proses 

mencakup proses berpikir dan proses ilmiah 

untuk menemukan dan mengembangkan 

konsep dan pengetahuan. Biologi sebagai 

sikap mencakup sikap ilmiah seperti ingin 

tahu, teliti, obyektif, dan jujur. Ketiga 

komponen tersebut harus dipenuhi secara 

menyeluruh agar biologi dapat dikatakan 

secara utuh sebagai sains (Wenno, 2008). 

Pembelajaran biologi idealnya berpusat 

pada siswa (student centered), hal ini 

mengacu pada pandangan konstruktivisme 

bahwa siswa sebagai subjek belajar 

memiliki potensi untuk berkembang sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya (Gulo, 

2004). Pembelajaran biologi diarahkan pada 

pemberian pengalaman belajar yang 

melibatkan keterampilan kognitif (minds 

on), keterampilan manual (hands on), dan 

keterampilan sosial (hearts on). 

Pembelajaran biologi tidak hanya dengan 

transfer pengetahuan, sebaiknya ada proses 

penemuan yang melibatkan peran aktif 

siswa untuk mendapatkan konsep secara 

mendalam bukan sekedar hafalan 

(Rustaman, 2005). Guru sebaiknya dapat 

mengupayakan dan menanamkan kepada 

siswa untuk mempelajari biologi dengan 

memahami konsep-konsep yang ada. 

Konsep-konsep dalam biologi sangat erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari 

sehingga mengaitkan konsep biologi dengan 

kehidupan sehari-hari membuat 

pembelajaran lebih bermakna dan bukan 

sekedar pembelajaran hafalan. Oleh karena 

itu, guru harus memiliki kompetensi untuk 

mengembangkan pembelajaran guna 

meningkatkan seluruh kompetensi yang 

dimiliki siswa. 

Pembelajaran IPA yang mengacu aspek 

produk berpotensi  mengakibatkan 

keterampilan proses sains rendah, sikap 

ilmiah rendah, dan kemampuan kognitif  

rendah. Hasil survei PISA (Programme for 

International Student Assessment) tahun 

2012 siswa Indonesia berada pada peringkat 

64 dari 65 negara yang turut berpartisipasi 

dengan perolehan rerata skor 371, 

sedangkan rerata skor internasional adalah 

500 (PISA, 2012). Hasil survei Trend in 

International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) tahun 2011 menempatkan 

Indonesia pada peringkat 40 dari 42 negara 

yang turut berpartisipasi dengan perolehan 

rerata skor siswa yaitu 406, sedangkan rerata 

skor internasional adalah 500 (Mullis, 

2012). 

Berdasarkan analisis hasil Ujian 

Nasional (UN) pada data pamer Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

diketahui bahwa nilai UN IPA materi sistem 

gerak manusia di 27 SMP Negeri se- Kota 

Surakarta tahun ajaran 2011/2012 dan 

2012/2013 masih rendah (< 60), sehingga 

pembelajaran tidak tuntas (belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM).  

Tahun ajaran 2011/2012 rerata nilai 

sistem gerak manusia untuk tingkat nasional 

70,78, tingkat Propinsi Jawa Tengah 65,37, 

tingkat Kota Surakarta 57,04, dan tingkat 

sekolah perolehan nilai terendah diwakili 

oleh SMPN 26 Surakarta, yaitu 42,03, 

sedangkan perolehan nilai tertinggi diwakili 

oleh SMPN 3 Surakarta, yaitu 73,52.  

Tahun ajaran 2012/2013 rerata nilai 

sistem gerak manusia untuk tingkat nasional 

adalah 45,29, tingkat Propinsi Jawa Tengah 

37,25, tingkat Kota Surakarta 38,92, dan 

tingkat sekolah perolehan nilai terendah 

pertama diwakili oleh SMPN 21 Surakarta, 

yaitu 24,22, perolehan nilai terendah kedua 

diwakili oleh SMPN 26 Surakarta, yaitu 

24,30. Perolehan nilai SMPN 21 dan SMPN 

26 tidak berbeda jauh, sedangkan perolehan 

nilai tertinggi diwakili oleh SMPN 3 

Surakarta, yaitu 60,07. Dengan demikian 

proses pembelajaran IPA khususnya materi 

sistem gerak manusia di SMPN 26 Surakarta 

perlu adanya perbaikan/inovasi baru agar 

pembelajaran menyenangkan dan 

meningkatkan hasil belajar siswa karena 2 

tahun ajaran berturut-turut perolehan nilai 

UN IPA materi sistem gerak manusia di 
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SMPN 26 Surakarta terendah di 27 SMP 

Negeri se- Kota Surakarta. 

Penurunan nilai UN tersebut 

disebabkan karena materi sistem gerak 

manusia bersifat abstrak dan sulit dipahami 

siswa, sehingga perlu adanya perbaikan 

pada proses pembelajaran sistem gerak 

manusia dengan menggunakan media 

pembelajaran sebagai alat bantu. Pentingnya 

media pembelajaran didukung oleh teori 

Edgar Dale yang menyatakan bahwa 

penggunaan media dalam proses belajar 

dilihat dari hasil belajar seseorang diperoleh 

dari pengalaman langsung, kenyataan yang 

ada di lingkungan, benda tiruan, dan 

lambang verbal. Pengalaman langsung akan 

memberikan kesan paling utuh dan 

bermakna terkait informasi dan gagasan 

yang ada dalam pengalaman itu, karena 

melibatkan indera penglihatan, pendengaran, 

perasaan, penciuman, dan peraba (Sukiman, 

2012). Alternatif media yang dapat 

dikembangkan adalah multimedia interaktif 

berbasis guided discovery learning yang 

terintegrasi dengan sintak pembelajaran 

guided discovery dan pendekatan saintifik 

sesuai dengan kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil studi lapangan 

tentang instrumen pemetaan faktor 

penyebab dengan 8 indikator Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) di SMPN 26 

Surakarta TP 2014/2015 diketahui bahwa 

total implementasi SNP adalah 81,94%, 

artinya 8 indikator SNP di SMPN 26 

Surakarta sudah terpenuhi dengan baik dari 

total kontribusi 100%. Persentase total gap 

adalah 18,06%. Gap merupakan 

permasalahan atau kesenjangan antara 

kondisi ideal dengan fakta yang terjadi di 

SMPN 26 Surakarta. Semakin tinggi 

persentase gap setiap standar, maka 

implementasi SNP belum terpenuhi dengan 

baik. Sebaliknya, jika semakin rendah 

persentase gap setiap standar, maka 

implementasi SNP sudah terpenuhi dengan 

baik. Standar yang sudah terpenuhi dengan 

baik, yaitu standar pembiayaan, 

pengelolaan, kompetensi lulusan, isi, sarana 

dan prasarana, pendidik dan tenaga 

kependidikan, sedangkan standar yang 

belum terpenuhi dengan baik, yaitu standar 

penilaian dan proses, sehingga perlu solusi 

pada permasalahan kedua standar tersebut. 

Dengan demikian solusi/alternatif yang 

dapat dilakukan untuk memperbaiki 

permasalahan yang terjadi di SMPN 26 

Surakarta adalah memperbaiki standar 

proses, khususnya pembelajaran biologi 

materi sistem gerak manusia agar sesuai 

dengan kondisi yang diharapkan (ideal). 

Berdasarkan hasil observasi analisis 

kebutuhan guru IPA dan siswa kelas VIII 

diperoleh informasi bahwa guru sudah 

menggunakan beragam model pembelajaran 

seperti inkuiri, kooperatif, jigsaw, namun 

sebagian besar pembelajaran masih 

didominasi dengan metode ceramah yang 

berpusat pada guru. Peran guru sebagai 

penyampai materi pelajaran lebih 

mendominasi dibandingkan usaha 

memfasilitasi siswa mengkonstruksi sendiri 

materi pelajaran. Oleh karena itu, perlu 

adanya reorientasi pembelajaran biologi 

yaitu, 1) pembelajaran biologi dari produk 

ke proses dan 2) pembelajaran biologi dari 

hafalan ke menemukan konsep. Model 

pembelajaran yang sesuai dengan reorientasi 

tersebut adalah guided disovery learning. 

Siswa kurang antusias dalam 

mempelajari biologi karena materi banyak, 

banyak istilah asing/bahasa latin, dan 

penggunaan media dalam pembelajaran 

belum dimanfaatkan dengan optimal karena 

guru menggunakan media powerpoint, alat 

peraga (torso) dan menerapkan metode 

ceramah. sehingga kurang optimal untuk 

mengkonkretkan materi biologi yang 

bersifat abstrak seperti materi sistem gerak 

manusia. Guru beranggapan bahwa 

pembuatan media pembelajaran sulit dan 

menyita waktu yang lama, sehingga lebih 

memilih menggunakan media pembelajaran 

yang sudah ada. Hal ini mengakibatkan 

siswa kurang aktif dalam membangun 

pengetahuannya, siswa sering lupa 

mengenai prinsip dan konsep dari materi 

pelajaran yang disampaikan, dan hasil 

belajar siswa rendah khususnya aspek 

kognitif. 

Proses belajar mengajar hakikatnya 

adalah proses komunikasi antara guru 

sebagai pengantar pesan dan siswa sebagai 
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penerima pesan. Pesan yang disampaikan 

oleh guru adalah materi pelajaran yang 

berupa simbol komunikasi secara verbal 

atau non verbal. Pada kenyataannya, proses 

pembelajaran dapat mengalami hambatan, 

yakni tidak selamanya pesan yang 

disampaikan oleh guru dapat diterima 

mudah oleh siswa, sehingga perlu adanya 

media pembelajaran untuk membantu siswa 

dalam memahami materi yang disampaikan 

oleh guru.  

Media menjadi bagian integral dari 

proses belajar mengajar dan bertumpu pada 

tujuan, materi, pendekatan, model, dan 

evaluasi pembelajaran. Media sebagai 

sumber belajar siswa dalam proses 

pembelajaran, sehingga memudahkan siswa 

untuk memahami materi yang bersifat 

abstrak. Biologi merupakan salah satu 

cabang yang memiliki cakupan objek yang 

luas, sehingga memerlukan waktu yang 

lama untuk menyampaikannya. Media 

pembelajaran memiliki fungsi yaitu dapat 

membantu guru untuk menyampaikan 

materi dan mempersingkat waktu. 

Multimedia interaktif merupakan salah 

satu jenis media pembelajaran berbasis 

komputer yang berisi perpaduan antara 

media (format file) yang berupa teks, 

gambar (vector atau bitmap), grafik, suara, 

animasi, video, interaksi, yang terintegrasi 

dan dikemas menjadi file komputerisasi 

(digital), bertujuan untuk menyampaikan 

pesan ke publik secara interaktif melalui 

tombol-tombol navigasi pada penyajiannya 

sehingga siswa lebih mandiri dalam 

memahami pembelajaran dengan cara 

berinteraksi dengan komputer seperti 

penjelasan guru. 

Guided discovery learning merupakan 

pembelajaran yang memotivasi siswa untuk 

menemukan pengetahuan secara mandiri 

dengan arahan dan bimbingan dari guru. 

Siswa secara aktif menemukan masalah, 

melaksanakan eksperimen, mengumpulkan 

data, mengolah data, melaksanakan 

verifikasi, dan menyimpulkan dari kegiatan 

pembelajaran. Pembelajaran penemuan 

terbimbing mampu meningkatkan hasil 

belajar karena siswa melaksanakan metode 

ilmiah dalam proses belajarnya. 

Multimedia interaktif dan model 

pembelajaran guided discovery learning 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing. Kelebihan multimedia interaktif 

menurut Munir (2008): 1) dapat 

memberikan pemahaman yang lebih dalam 

terhadap materi pelajaran yang sedang 

dipelajari, 2) dapat menjelaskan konsep 

yang sulit/rumit menjadi mudah dan 

sederhana, 3) dapat menjelaskan materi 

pelajaran atau obyek yang abstrak menjadi 

konkret, 4) membantu guru menyajikan 

materi pelajaran menjadi lebih mudah dan 

cepat, sehingga materi pelajaran mudah 

dipahami, lama diingat, dan mudah 

diungkapkan kembali, 5) menarik, 

menghibur, dan membangkitkan perhatian, 

minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas 

belajar siswa, 6) memancing partisipasi 

siswa dalam pembelajaran, 7) memberikan 

kesan mendalam kepada siswa, 8) materi 

pelajaran yang sudah dipelajari dapat 

diulang kembali (playback), 9) menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif, 10) 

membentuk sikap ilmiah siswa dan 

meningkatkan keterampilan, 11) siswa dapat 

belajar sesuai dengan karakteristiknya, 

kebutuhan, minat, dan bakatnya secara 

individual maupun kelompok, 12) hemat 

waktu, tenaga, dan biaya, 13) bersifat 

interaktif sehingga siswa terlibat dalam 

pembelajaran auditif, visual, dan kinetik 

yang memungkinkan informasi atau pesan 

lebih mudah dipahami, 14) memberikan 

respon umpan balik tehadap pengguna 

(feedback), 15) memperbesar obyek yang 

sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, 16) 

memperkecil obyek yang sangat besar yang 

tidak mungkin dihadirkan dalam 

pembelajaran, sedangkan kelemahan 

multimedia pembelajaran interaktif menurut 

Hidayatulloh (2008): 1) desain dan 

pewarnaan yang buruk dapat menyebabkan 

siswa bosan dan bingung akibatnya 

pesan/informasi tidak tersampaikan dengan 

baik, 2) kendala bagi orang yang memiliki 

keterbatasan cacat fisik, 3) tuntutan terhadap 

spesifikasi komputer yang memadai, 4) 

tidak semua guru dan siswa memiliki 

kemampuan mengoperasikan program dan 

menggunakannya dengan baik, 5) 
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membutuhkan sarana dan prasarana yang 

memadai untuk dapat mengoperasikan 

multimedia interaktif, 6) memiliki 

keterbatasan dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran sehingga dibutuhkan petunjuk 

khusus, 7) pengembangannya membutuhkan 

tim yang profesional dan waktu yang lama. 

Kelebihan  guided discovery learning 

menurut Kemendikbud adalah: (1) 

Membantu siswa untuk memperbaiki dan 

meningkatkan keterampilan-keterampilan 

dan proses-proses kognitif, (2) Pengetahuan 

yang diperoleh melalui model ini sangat 

pribadi dan ampuh karena menguatkan 

pengertian, ingatan dan transfer, (3) 

Menimbulkan rasa senang pada siswa 

karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan 

berhasil, (4) Memungkinkan siswa 

berkembang dengan cepat dan sesuai dengan 

kecepatannya sendiri, (5) Menyebabkan 

siswa mengarahkan kegiatan belajarnya 

sendiri dengan melibatkan akalnya dan 

motivasi sendiri, (6) Membantu siswa 

memperkuat konsep dirinya, karena 

memperoleh kepercayaan bekerja sama 

dengan yang lainnya, (7) Berpusat pada 

siswa dan guru, saling berperan aktif 

mengeluarkan gagasan-gagasan. Bahkan 

guru dapat bertindak sebagai siswa, dan 

sebagai peneliti di dalam diskusi, (8) 

Membantu siswa menghilangkan skeptisme 

(keragu-raguan) karena mengarah pada  

kebenaran yang  final yang pasti, (9) Siswa 

akan mengerti konsep dasar dan ide-ide 

yang lebih baik, (10) Membantu dan 

mengembangkan ingatan dan transfer 

kepada situasi proses belajar  yang baru, 

(11) Mendorong siswa berpikir dan bekerja 

atas inisiatif sendiri, (12) Mendorong siswa 

berpikir intuisi dan merumuskan  hipotesis 

sendiri, (13) Memberikan keputusan yang 

bersifat intrinsik (situasi proses belajar 

menjadi lebih terangsang), (14) Proses 

belajar meliputi sesama aspeknya siswa 

menuju pada pembentukan manusia  

seutuhnya, (15) Meningkatkan tingkat 

penghargaan pada siswa, (16) Siswa belajar 

dengan memanfaatkan berbagai jenis 

sumber belajar, dan (17) Dapat 

mengembangkan bakat dan kecakapan 

siswa, sedangkan kelemahan guided 

discovery learning menurut Kemendikbud 

adalah: (1) Menimbulkan asumsi bahwa ada 

kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa 

yang kurang pandai, akan mengalami 

kesulitan abstrak atau berpikir atau 

mengungkapkan hubungan antara konsep-

konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga 

pada gilirannya akan menimbulkan frustasi, 

(2) Tidak efisien untuk mengajar jumlah 

siswa yang banyak, karena membutuhkan 

waktu yang lama untuk membantu mereka 

menemukan teori atau pemecahan masalah 

lainnya, (3) Kurang mengembangkan aspek 

konsep, keterampilan dan emosi siswa, (5) 

Tidak menyediakan kesempatan-kesempatan 

untuk berpikir yang akan ditemukan oleh 

siswa karena terlebih dahulu telah dipilih 

oleh guru. 

Berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah dijelaskan maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengembangan 

Multimedia Interaktif Berbasis GDL pada 

Materi Sistem Gerak Manusia untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Kelas VIII SMP”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui karakteristik, kelayakan, 

dan keefektifan multimedia interaktif 

berbasis GDL guna meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi sistem gerak 

manusia di kelas VIII SMPN 26 Surakarta 

tahun ajaran 2014/2015. 

 

METODE 

Penelitian dan pengembangan ini 

dilaksanakan pada 28 Oktober 2013 sampai 

dengan 6 Juni 2015. Berikut adalah jadwal 

penelitian dan pengembangan multimedia 

interaktif berbasis GDL pada materi sistem 

gerak manusia: 

 

Tabel 1. Jadwal Penelitian dan 

Pengembangan Multimedia Interaktif 

Berbasis GDL pada Materi Sistem Gerak 

Manusia 

 



 

222 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 

gasal tahun ajaran 2014/2015. Tahap uji 

coba soal (tryout) dan uji skala kecil 

dilaksanakan di SMPN 22 Surakarta, Jalan 

Makam Bergola, Kecamatan Serengan, Kota 

Surakarta, Jawa Tengah. Tahap 

perencanaan, pengembangan bentuk awal 

produk, uji validasi ahli, revisi produk I, II, 

dan III dilakukan di UNS Surakarta, Jalan  

Ir. Sutami No. 36 A Kentingan, Kota 

Surakarta, Jawa Tengah. Tahap studi 

pendahuluan  dan uji skala besar 

dilaksanakan di SMPN 26 Surakarta, Jalan 

Joyonegaran No. 2 Kepatihan, Kota 

Surakarta, Jawa Tengah.  

Jenis penelitian ini adalah Research and 

Development (R & D). Prosedur 

pengembangan menggunakan model 

pengembangan Borg & Gall (1983) yang 

telah dimodifikasi menjadi 9 tahap, yaitu: 1) 

penelitian dan pengumpulan data 

awal/informasi, 2) perencanaan, 3) 

pengembangan bentuk awal produk, 4) uji 

validasi ahli, 5) revisi produk pertama, 6) uji 

skala kecil, 7) revisi produk kedua, 8) uji 

skala besar, dan 9) revisi produk 

ketiga/produk akhir.  

Teknik pengumpulan data 

menggunakan: 1) Tes, untuk mengukur hasil 

belajar kognitif siswa, dan 2) Nontes. 

Lembar observasi digunakan untuk 

mengukur hasil belajar afektif dan 

psikomotorik siswa, dan keterlaksanaan 

sintak. Kuesioner digunakan untuk 

mengetahui kondisi awal sekolah sebagai 

analisis kebutuhan guru IPA dan siswa, 

penilaian para ahli, praktisi pendidikan dan 

tanggapan siswa setelah menggunakan 

produk multimedia interaktif berbasis GDL 

pada tahap uji lapangan utama/uji skala 

kecil dan uji lapangan operasional/uji skala 

besar. Wawancara digunakan untuk 

mengetahui kondisi awal sekolah sebagai 

analisis kebutuhan guru IPA dan siswa serta 

tanggapan siswa setelah menggunakan 

produk multimedia interaktif berbasis GDL 

pada tahap uji lapangan utama/uji skala 

kecil. 

Validitas butir soal dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas, 

daya pembeda, tingkat kesukaran butir soal, 

kemudian diujicobakan kepada siswa kelas 

VIII SMPN 22 Surakarta tahun ajaran 

2014/2015 yang kondisi sekolah dan 

kemampuan akademik siswanya setara 

dengan SMPN 26 Surakarta. Analisis butir 

soal menggunakan software ANSOFT. 

Kelayakan produk multimedia interaktif 

berbasis GDL sebelum diimplementasikan 

kepada siswa uji skala besar, divalidasi oleh 

ahli produk pembelajaran antara lain: ahli 

media pembelajaran, materi, bahasa dan 

keterbacaan, perangkat dan instrumen 

pembelajaran, guru biologi dan siswa kelas 

VIII SMPN 22 Surakarta tahun ajaran 

2014/2015, kemudian dianalisis berdasarkan 

skor kriteria 

Keefektifan produk multimedia 

interaktif berbasis GDL dianalisis 

menggunakan software PASW 18 (paired 

sample t-test) untuk mengukur hasil belajar 

kognitif siswa, n-gain ternormalisasi untuk 

mengukur tingkat kenaikan hasil belajar 

siswa, dan teknik persentase untuk 

mengukur hasil belajar afektif dan 

psikomotorik siswa. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Studi Pendahuluan dan Pengumpulan 

Data Awal/Informasi 

Hasil analisis instrumen pemetaan 

faktor penyebab dengan 8 indikator SNP di 

SMPN 26 Surakarta TP 2014/2015 

diperoleh bahwa total implementasi SNP 

adalah 81,94%, artinya 8 indikator SNP di 

SMPN 26 Surakarta sudah terpenuhi dengan 

baik dari total kontribusi 100%. Persentase 

total gap adalah 18,06%. Gap merupakan 

permasalahan atau kesenjangan antara 

kondisi ideal dengan fakta yang terjadi di 

SMPN 26 Surakarta. Semakin tinggi 

persentase gap setiap standar, maka 

implementasi SNP belum terpenuhi dengan 

baik. Sebaliknya, jika semakin rendah 

persentase gap setiap standar, maka 

implementasi SNP sudah terpenuhi dengan 

baik. Standar yang belum terpenuhi dengan 

baik, antara lain: standar proses (gap 4,63%) 

dan standar penilaian (gap 5,56%). Berikut 

adalah ringkasan analisis instrumen 
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pemetaan 8 indikator SNP di SMPN 26 

Surakarta TP 2014/2015: 

 

Tabel 2. Ringkasan Analisis Instrumen 

Pemetaan Faktor Penyebab dengan 8 

Indikator SNP Di SMPN 26 Surakarta 

Tahun Ajaran 2014/2015 

 
 

Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) melaporkan bahwa nilai UN IPA 

Biologi materi sistem gerak manusia di 27 

SMP Negeri se- Kota Surakarta tahun ajaran 

2011/2012 dan 2012/2013 masih rendah (< 

60), sehingga pembelajaran tidak tuntas 

(belum mencapai KKM). 

Hasil analisis UN IPA SMPN 26 

Surakarta diketahui bahwa terjadi penurunan 

persentase ketuntasan materi sistem gerak 

manusia pada tahun ajaran 2011/2012 dan 

2012/2013, yaitu 42,03 menjadi 24,30. 

Penurunan nilai UN IPA disebabkan karena 

materi sistem gerak manusia banyak, 

bersifat abstrak sehingga sulit dipahami 

siswa. Berikut adalah ringkasan analisis 

persentase penguasaan materi soal IPA UN 

di 27 SMP Negeri se- Kota Surakarta tahun 

ajaran 2011/2012 dan 2012/2013: 

 

Tabel 3. Ringkasan Analisis UN IPA 

Materi Sistem Gerak Manusia di 27 SMP 

Negeri Se- Kota Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012 dan 2012/2013: 

 

Tahun ajaran 2011/2012 nilai sistem 

gerak manusia tingkat nasional adalah 

70,78, tingkat Propinsi Jawa Tengah 65,37, 

tingkat Kota Surakarta 57,04, dan tingkat 

sekolah perolehan nilai terendah diwakili 

oleh SMPN 26 Surakarta (42,03), sedangkan 

perolehan nilai tertinggi diwakili oleh 

SMPN 3 Surakarta (73,52) 

Tahun ajaran 2012/2013 nilai sistem 

gerak manusia tingkat nasional adalah 

45,29, tingkat Propinsi Jawa Tengah 37,25, 

tingkat Kota Surakarta 38,92, dan tingkat 

sekolah perolehan nilai terendah pertama 

diwakili oleh SMPN 21 Surakarta (24,22), 

perolehan nilai terendah kedua diwakili oleh 

SMPN 26 Surakarta (24,30). Perolehan nilai 

SMPN 21 dan SMPN 26 tidak berbeda jauh, 

sedangkan perolehan nilai tertinggi diwakili 

oleh SMPN 3 Surakarta (60,07). 

SMPN 26 Surakarta merupakan sekolah 

dengan perolehan nilai UN IPA materi 

sistem gerak manusia terendah di 27 SMP 

Negeri se- Kota Surakarta tahun ajaran 

2011/2012 dan 2012/2013. Berikut 

ringkasan analisis UN IPA Materi Sistem 

Gerak Manusia di SMPN 26 Surakarta 

Tahun 2011/2012 dan 2012/2013: 

 

Tabel 4. Ringkasan Analisis UN IPA 

Materi Sistem Gerak Manusia di SMPN 26 

Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012 dan 

2012/2013 
Kemampua

n yang Diuji 
Ta

hun 
S

klh 
K

ota 
P

rop 
N

as 

Menjelaska

n sistem gerak 
pada 

manusia/penyakit 

yang berhubungan 
dengannya. 

20

11/2012 

4

2,03 

5

7,04 

6

5,37 

7

0,78 

20

12/2013 

2

4,30 

3

8,92 

3

7,25 

4

5,29 

 

Dengan demikian proses pembelajaran 

IPA khususnya materi sistem gerak manusia 

di SMPN 26 Surakarta perlu diperbaiki/ada 

inovasi baru agar pembelajaran 

menyenangkan, siswa termotivasi, hasil 

belajar siswa meningkat dan mencapai 

KKM, karena 2 tahun ajaran berturut-turut 

perolehan nilai UN IPA materi sistem gerak 

manusia terendah di 27 SMP Negeri se- 

Kota Surakarta. 

Berdasarkan observasi kelas VIII 

SMPN 26 Surakarta tahun ajaran 2014/2015 
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diperoleh informasi bahwa siswa kurang 

antusias dalam belajar biologi karena materi 

banyak, banyak istilah asing/bahasa latin, 

penggunaan media dalam pembelajaran 

biologi belum dimanfaatkan dengan optimal 

karena guru masih menggunakan media 

powerpoint dengan metode ceramah. 

Pembelajaran biologi kurang optimal untuk 

mengkonkretkan materi yang bersifat 

abstrak seperti materi sistem gerak manusia, 

sistem pencernaan, sistem peredaran darah, 

sistem saraf, dan lain sebagainya. Hasil 

belajar rendah pada materi sistem gerak 

manusia ditunjukkan dari nilai kemampuan 

awal siswa pada nilai ulangan harian, UTS, 

dan UAS. Berikut adalah nilai kemampuan 

awal siswa kelas VIII SMPN 26 Surakarta: 

 

Tabel 5. Nilai Kemampuan Awal Siswa 

Kelas VIII SMPN 26 Surakarta 

N

o 

Nilai Kemampuan 

Awal Siswa 
TP 

K

KM 

R
erata 

Nilai 

1 

Ulangan harian 

materi sistem gerak 

manusia 

20

12/2013 

6

0 

3

9,41 

20

13/2014 

6

5 

4

5,24 

2 UTS IPA Biologi 

20

12/2013 

6

0 

4

6,09 

20

13/2014 

6

5 

4

7,04 

3 UAS IPA Biologi 

20

12/2013 

6

0 

5

2,59 

20

13/2014 

6

5 

6

3,19 

 

Berdasarkan wawancara dan kuesioner 

siswa kelas VIII diperoleh informasi bahwa 

guru sudah melaksanakan praktikum IPA 

dengan baik, guru mendominasi 

pembelajaran (teacher centered), 

pembelajaran menggunakan metode 

ceramah kemudian siswa mendengarkan 

penjelasan guru dan mencatat di buku 

catatan lalu dinilai. Sumber belajar yang 

digunakan berupa buku paket dan Lembar 

Kerja Siswa (LKS). Media yang digunakan 

adalah torso dan powerpoint. Siswa 

menginginkan pembaharuan dalam 

pembelajaran biologi, yaitu belajar 

menggunakan media yang dapat 

merangsang siswa aktif, menarik, 

menyenangkan, banyak kegiatan 

pembelajaran di dalamnya, dan tidak 

membosankan. 

Berdasarkan wawancara dan kuesioner 

guru IPA kelas VIII diperoleh informasi 

bahwa guru sudah menggunakan beragam 

model pembelajaran seperti inkuiri, 

kooperatif, jigsaw, namun sebagian besar 

pembelajaran masih didominasi dengan 

metode ceramah yang berpusat pada guru. 

Sumber belajar yang digunakan adalah Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) yang sudah 

disediakan oleh pihak sekolah dan LKS 

yang dibuat oleh tim MGMP IPA Kota 

Surakarta. Media pembelajaran yang sering 

digunakan guru dalam pembelajaran biologi 

adalah powerpoint. Hal ini dikarenakan 

keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan 

kemampuan guru, sehingga guru lebih 

memilih menggunakan media yang sudah 

ada. Guru menginginkan pembaharuan 

dalam pembelajaran biologi, yaitu media 

pembelajaran yang interaktif, menarik, 

menyenangkan, banyak kegiatan 

pembelajaran di dalamnya, sesuai tingkat 

usia siswa SMP, dan dapat meningkatkan 

hasil belajar biologi siswa kelas VIII. 

 

Perencanaan 

Tahap perencanaan terdiri dari 

spesifikasi produk media yang diharapkan 

dan menyusun urutan media sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditentukan. 

Menentukan kualifikasi validator ahli dan 

praktisi pendidikan. 

Menetukan desain media, 

mengumpulkan bahan-bahan pendukung 

pembuatan media sesuai dengan Garis Besar 

Perencanaan Media (GBPM), flowchart dan 

storyboard. Bahan-bahan pendukung pada 

media terdiri dari: gambar seluruh tubuh 

manusia, rangka, sendi, otot, video kelainan 

dan penyakit pada sistem gerak manusia, 

audio, dan animasi.  

Mengidentifikasi Kompetensi Inti (KI), 

Kompetensi Dasar (KD), membuat indikator 

dan merumuskan tujuan pembelajaran, 

menentukan metode pembelajaran yang 

akan diterapkan, menentukan format 

perangkat dan instrumen pembelajaran 

(silabus, RPP, 85 soal tes tryout, lembar 

observasi, angket, kuesioner), dan rubrik 

penilaian. 
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A. Pengembangan Produk Awal 

Hasil pengembangan produk awal 

sesuai dengan tahap perencanaan, yaitu:  

1. Pengembangan multimedia interaktif 

berbasis GDL dinilai oleh 4 validator ahli 

(ahli media pembelajaran, materi, 

perangkat dan instrumen pembelajaran, 

bahasa dan keterbacaan), dan 2 guru 

biologi SMPN 26 Surakarta. 

2. Media yang dikembangkan adalah 

multimedia interaktif berbasis GDL pada 

materi sistem gerak manusia untuk siswa 

kelas VIII SMPN 26 Surakarta semester 

gasal, pembelajaran disesuaikan dengan 

kurikulum 2013 dan pendekatan saintifik. 

3. Pengembangan media menggunakan 

software macromedia flash professional 

8 dengan desain CS2, format file .exe, 

dan dikemas dalam bentuk compact disc 

(cd). 

 

Berikut adalah hasil pengembangan produk 

awal: 

 

 
Gambar 1. CD Produk Pengembangan 

Multimedia Interaktif Berbasis GDL pada 

Sistem Gerak Manusia  

 

 
Gambar 2. Cover CD Produk 

Pengembangan Multimedia Interaktif 

Berbasis GDL Pada Sistem Gerak Manusia 

 

Multimedia interaktif berbasis GDL terdiri 

dari: 

1. Halaman (scene) pembuka berisi teks dan 

logo Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, judul materi, nama pembuat 

media, menu, home, pendahuluan, dan 

materi, yang disertai dengan animasi dan 

musik instrumen. 

2. Pendahuluan berisi petunjuk penggunaan 

media, KI, KD, dan peta konsep, yang 

disertai animasi dan musik instrumen. 

3. Menu berisi materi rangka, sendi, otot, 

serta kelainan dan penyakit pada sistem 

gerak manusia yang disertai indikator 

pembelajaran, animasi, dan musik 

instrumen. Langkah pembelajaran sesuai 

dengan sintak guided discovery learning 

(stimulasi, rumusan masalah, hipotesis, 

pengumpulan data, pengolahan data, 

verifikasi, generalisasi). 

 

Tahap 1 adalah stimulasi, berisi gambar 

yang sesuai dengan materi yang akan 

membuka pengetahuan awal siswa terkait 

sub pokok bahasan yang akan dipelajari.  

Tahap 2 adalah identifikasi masalah 

(perumusan masalah dan hipotesis). Siswa 

dibimbing untuk menuliskan rumusan 

masalah dan hipotesis berdasarkan 

pengamatan gambar atau wacana pada tahap 

stimulasi, sesuai dengan indikator 

pembelajaran.  

Tahap 3 adalah pengumpulan data yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis. Pada 

tahap ini guru membimbing siswa untuk 

memilih alat dan bahan, mengurutkan 
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langkah kerja, menuliskan hasil 

pengamatan, dan menjawab pertanyaan. 

Tahap ini dilengkapi dengan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) yang diberikan terpisah. 

Tahap 4 adalah pengolahan data dengan 

melengkapi tabel berdasarkan data yang 

telah diperoleh dari hasil pengamatan.  

Tahap 5 adalah verifikasi dengan 

menuliskan kembali hipotesis sebelum dan 

sesudah siswa mengikuti pembelajaran 

untuk mengetahui apakah hipotesis sudah 

terjawab atau terbukti dengan baik.  

Tahap 6 adalah generalisasi. Siswa 

dibimbing untuk menuliskan kesimpulan 

dari kegiatan yang telah dilakukan pada 

LKS yang diberikan secara terpisah dan 

menjawab pertanyaan sesuai indikator 

pembelajaran untuk tugas presentasi 

kelompok.  

Tahap 7 merupakan uji diri (evaluasi 

setiap pertemuan). Uji diri bertujuan untuk 

mengukur kemampuan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran per pokok bahasan. 

Uji diri berisi 10 soal pilihan ganda, 

sedangkan pada uji kompetensi (evaluasi 

akhir) berisi 40 soal pilihan ganda yang 

disertai animasi dan musik instrumen.  

 

Uji Lapangan Awal (Validasi Ahli) 

Uji lapangan awal dilakukan bertujuan 

untuk menilai aspek-aspek pada produk 

multimedia interaktif berbasis GDL yang 

telah dikembangkan. Validator ahli pada 

produk multimedia interaktif berbasis GDL 

adalah Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., 

sebagai ahli media pembelajaran, Dewi 

Puspita Sari, S.Pd., M.Sc., sebagai ahli 

materi, Dr. Budhi Setiawan, M.Pd., sebagai 

ahli bahasa dan keterbacaan, dan Pof. Dr. 

Maridi, M.Pd., sebagai ahli perangkat dan 

instrumen pembelajaran. 

 

B. Kelayakan Produk Multimedia 

Interaktif Berbasis GDL 

Uji kelayakan pada produk multimedia 

diperoleh dari hasil penilaian validator 

sesuai bidang dan kemampuan para ahli.  

Penilaian terhadap multimedia 

interaktif berbasis GDL oleh ahli media 

pembelajaran memperoleh rata-rata 95,08 

dalam kategori sangat baik. Penilaian 

terhadap multimedia interaktif berbasis 

GDL oleh ahli materi memperoleh rata-rata 

91,48 dalam kategori sangat baik. Penilaian 

terhadap multimedia interaktif berbasis 

GDL oleh ahli bahasa dan keterbacaan 

memperoleh rata-rata 79,17 dalam kategori 

baik. Penilaian perangkat dan instrumen 

pembelajaran oleh ahli perangkat 

pembelajaran memperoleh rata-rata 92,68 

dalam kategori sangat baik. Data validasi 

produk dari dua orang praktisi pendidikan 

terdiri dari validasi terhadap media, bahasa 

dan keterbacaan, RPP, dan LKS, 

memperoleh rata-rata sebesar 92,14 dan 

91,79 dengan kategori sangat baik. Penilaian 

siswa terhadap multimedia interaktif 

berbasis GDL pada tahap uji coba lapangan 

adalah 78,68 masuk dalam kategori baik.  

Berdasarkan penilaian para ahli, 

praktisi, hasil uji coba terbatas, dan hasil uji 

coba lapangan menyatakan bahwa 

multimedia interaktuf berbasis GDL masuk 

dalam katergori baik dan layak digunakan 

sebagai media dalam proses pembelajaran 

pada materi sistem gerak manusia. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Rocsh (dalam 

Munir, 2012) bahwa multimedia merupakan 

perpaduan antara berbagai media (format 

file) yang berupa teks, gambar, grafik, suara, 

video, dan interaksi yang dikemas menjadi 

file digital. Multimedia digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada publik. 

Multimedia adalah kombinasi data atau 

media untuk menyapaikan informasi 

sehingga informasi tersaji dengan lebih 

menarik. Model pembelajaran GDL 

diharapkan dapat membantu siswa untuk 

memperoleh pengetahuan yang bermakna 

melalui kegiatan berkelompok dan 

menemukan konsep pengetahuan. 

Pengetahuan bermakna dengan melakukan 

kegiatan penemuan dapat disimpan dalam 

memori siswa dalam jangka waktu lama 

Sesuai dengan kerucut pengalaman yang 

dijabarkan oleh Dale yaitu, pengalaman 

langsung akan memberikan kesan yang utuh 

dan bermakna tentang informasi 

pengalaman tersebut.  

Pengetahuan yang dibentuk siswa 

melalui pemecahan masalah dengan bantuan 

media akan membentuk pengetahuan siswa 
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yang bertahan lama dan bermakna. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ali (2009), yang menyatakan bahwa 

media pembelajaran yang dikembangkan 

memenuhi kriteria sangat baik berdasarkan 

penilaian ahli media dan menurut respon 

siswa mendapatkan kriteria sangat baik 

untuk mendukung proses pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan Riadi (2014), 

menyatakan bahwa aspek media yang dinilai 

oleh validator ahli memiliki nilai rata-rata 

cukup baik dan respon siswa menilai cukup 

menarik. 

 

C. Keefektifan Multimedia Interaktif 

Berbasis GDL 

1. Keterlaksanaan Sintak GDL 

Persentase keterlaksanaan sintak 

pembelajaran GDL oleh guru. Rerata nilai 

yang diperoleh pada kelas media pertemuan 

pertama adalah 86,61, pertemuan kedua 

adalah 87,50, pertemuan ketiga adalah 

88,39, dan pertemuan keempat adalah 91,96 

Proses pembelajaran dengan 

menggunakan mutimedia interaktif berbasis 

GDL lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran konvensional. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Moreno (2004); Tuovinen 

& Sweller (1999); Hardiman, Pollatsek, & 

Weil, 1986; dan Brown & Campione (1994) 

yang menyatakan bahwa siswa belajar sains 

dengan menerapkan pembelajaran 

konvensional menjadi kebingungan dan 

frustasi, oleh karena itu menyebabkan 

kesalahan terhadap proses konsep 

penemuan.  

Carlson, Lundy & Schneider,1992; 

Schauble, 1990) menyaatakan bahwa tidak 

efisien dalam pembelajaran. Proses 

pembelajaran dengan berkelompok lebih 

baik karena siswa dapat saling bertukar ide 

sehingga mengurangi kebingungan dalam 

proses pembelajaran. Hal sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Zakaria & iksan 

(2007) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran akan lebih efektif jika 

dilakukan dengan saling bertukar ide dan 

berkerjasama dalam mengerjakan tugas 

melalui berkelompok.  

Sanguni (2010) menyatakan bahwa 

berkelompok secara heterogen akan 

mengurangi kesenjangan prestasi antar 

siswa di kelas. Siswa berkemampuan tinggi 

dikelompokkan dengan siswa yang 

berkemampuan rendah sehingga siswa yang 

berkemampuan tinggi dapat memberikan 

atau meng-ajarkan materi kepada anggota 

kelompok yang lain. Hal sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Zemke et.al 

(2004) yang menyatakan bahwa 

berkelompok secara heterogen akan 

menumbuhkan sikap ketergantungan antar 

kelompok dan memberikan kesempatan 

siswa saling membantu dan mendorong 

berkerjasama dan bertanggungjawab untuk 

meningkatkan pengetahuan yang mendalam. 

 

2. Hasil Belajar Kognitif  

Hasil perhitungan dengan 

menggunakan rumus N-gain ternormalisasi 

pada kelas media diperoleh rata-rata 

kenaikan hasil belajar sebesar 0,53, 

sedangkan pada kelas kontrol diperoleh rata-

rata kenaikan hasil belajar sebesar 0,19. 

Berdasarkan kriteria Hake (1998), hasil 

belajar siswa kelas media dan pada kelas 

kontrol masuk kedalam kriteria “sedang”. 

Pada kelas media kenaikan hasil belajar 

kognitif lebih tinggi daripada kelas kontrol 

yaitu 0,53 > 0,19.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dengan menggunakan multimedia interaktif 

berbasis GDL berdampak pada kenaikan 

hasil belajar aspek pengeta-huan siswa 

walaupun kenaikkan tersebut tidak dalam 

kategori tinggi. Hal ini sesuai dengan Dale’s 

Cone of Experience (dalam Sukiman, 2012) 

memperlihatkan piramida penguasaan 

materi pelajaran oleh siswa. Multimedia 

interaktif berbasis GDL, masuk pada dasar 

kerucut Dale yaitu pemberian pengalaman 

langsung yang bertujuan. Pemberian 

pengalaman langsung ini dapat 

meninggkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Novana (2012), menyatakan bahwa 

penggunaan multimedia interaktif berbahasa 

inggris materi vertebrata berpengaruh 

signifikansi terhadap hasil belajar siswa, 

sehingga efektif digunakan dalam 

pembelajaran.  
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Berdasarkan tabel Allen yang 

menunjukkan hubungan antara media 

dengan tujuan pembelajaran, multimedia 

interaktif berbasis GDL masuk dalam tipe 

media progammed instruction. Pada tipe 

media progammed instruction menunjukkan 

bahwa kemampuan belajar informasi faktual 

“sedang”, belajar pengenalan visual 

“sedang”. Belajar prinsip, konsep, dan 

aturan “sedang”, belajar prosedur “tinggi”, 

penyampaian keterampilan persepsi 

motorik, “rendah”, dan pengembangan 

sikap, opini, dan motivasi “sedang”. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Delianti (2013), menyatakan bahwa 

multimedia interaktif sangat efektif 

digunakan dalam proses pembelajaran 

karena dapat meningkatkan motivasi dan 

aktivitas siswa sehingga hasil belajar 

mengalami peningkatan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandari (2011), 

menyatakan bahwa multimedia yang 

dikembangkan dapat dikatakan efektif 

menunjang kegiatan pembelajaran dengan 

ketercapaian ketuntasan hasil belajar siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lawrence 

(1996), menyatakan bahwa penggunaan 

multimedia mendukung orang agar 

mengerti, mengatur, dan mengakses 

informasi dengan kata lain multimedia 

membantu orang untuk belajar. Penelitian 

yang dilakukan Yaspal (2014), menyatakan 

bahwa multimedia teaching lebih unggul 

dari metode yang sudah biasa digunakan 

karena hanya pada proses penerimaan, 

sedangkan dengan multimedia menekankan 

pada pengetahuan, pemahaman, dan 

aplikasi.  

a. Hasil Analisis Pretes dan Postes 

Berdasarkan hasil analisis pretes dan 

postes membuktikan bahwa hasil belajar 

aspek pengetahuan siswa sebelum dan 

sesudah proses pembelajaran ada perbedaan 

signifikan. Kenaikan hasil belajar aspek 

pengetahuan siswa dilihat dari rata-rata nilai 

pretes dan postes. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Setiasih 

(2012), menyatakan bahwa hasil belajar 

siswa kelas VII E SMPN 2 Sumbang 

menunjukkan adanya peningkatan prestasi 

siswa dalam pembelajaran biologi dengan 

bantuan media pembelajaran.  

Perbedaan peningkatan hasil belajar 

siswa sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Cahyono (2013) yang 

hasilnya menunjukkan bahwa hasil belajar 

dengan menggunakan multimedia interaktif 

berbasis POEW menunjukkan ada 

perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah 

proses pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia interaktif berbasis POEW. Hal 

ini juga terjadi pada kelas agregasi yang 

menunjukkan hasil bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan 

sesudah pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia interaktif berbasis POEW dan 

model POEW.  

Penelitian yang dilakukan oleh Junaidu 

(2008), yang menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia dan animasi dalam suatu mata 

pelajaran dapat digunakan untuk 

menciptakan pengalaman belajar yang 

sukses. Siswa akan lebih tertarik dan 

pengalaman yang diperoleh dapat bertahan 

lebih lama dalam ingatan siswa. Penelitian 

yang dilakukan oleh Teoh dan Neo (2007), 

menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

multimedia interaktif membuat siswa aktif 

belajar ke arah positif dan membantu 

keberhasilan siswa pada konteks 

pembelajaran modern. Penelitian yang 

dilakukan Yaspal (2014), menyatakan 

bahwa multimedia teaching lebih unggul 

dari metode yang sudah biasa digunakan 

karena hanya pada proses penerimaan, 

sedangkan dengan multimedia menekankan 

pada pengetahuan, pemahaman, dan 

aplikasi. Multimedia akan membuat 

pembelajaran lebih menarik dan me-

numbuhkan minat belajar siswa.  

 

b. Hasil Analisis Hasil Belajar Kognitif 

Kelas Kontrol dan Media  
Data nilai aspek pengetahuan siswa 

kelas media dan kelas kontrol dilakukan 

perhitungan prasyarat sebelum dilakukan uji 

lanjut. Berdasarkan hasil analisis nilai aspek 

pengetahuan kelas media dan kelas kontrol, 

diketahui bahwa pada kelas media 

normalitas data yang diuji dengan 
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Kolmogorof-Smirnov diperoleh taraf 

signifikansi sebesar 0,120 dan untuk kelas 

kontrol sebesar 0,095, nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga H0 diterima dan 

berarti data terbebut berdistribusi normal. 

Uji homogenitas menggunakan Levene’s test 

diperoleh taraf signifikansi kelas media 

sebesar 0,122 dan kelas kontrol 0,639, nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H0 

diterima dan berarti variansi setiap sampel 

sama atau homogen.  

Data dari nilai kelas media dan kelas 

kontrol telah diketahui bahwa berdistribusi 

normal dan homogen, selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan t-test. Hasil 

perhitungan dengan menggunakan uji t 

adalah sig sebesar 0,000 (p < 0,05) maka H0 

ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar kognitif 

pada kelas media dan kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa kelas media dan kelas 

kontrol pada materi sistem gerak manusia 

memiliki perbedaan hasil belajar aspek 

pengetahuan siswa. Berdasarkan nilai rata-

rata kelas media dan kelas kontrol dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar aspek 

pengetahuan siswa kelas media lebih baik 

dibandingkan dengan kelas kontrol.  

Perbedaan hasil belajar siswa antara 

kelas media dan kelas kontrol sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wijarini 

(2013), yang menyatakan bahwa multimedia 

yang dikembangkan mampu meningkatkan 

efektifitas pembelajaran pada materi lumut 

dan paku. Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya perbedaan hasil belajar siswa pada 

kelas baseline, media, dan agregasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Verbianto 

dan Osman (2011), menyatakan bahwa 

pembelajaran IPA dengan menggunakan 

berbagai macam media pembelajaran dan 

modul ICT secara signifikan dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, analisis 

data, dan pembahasan yang telah dijelaskan 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Produk yang dikembangkan adalah 

multimedia interaktif pada pembelajaran 

sistem gerak manusia yang terintegrasi 

dengan sintak guided discovery leaning dan 

pendekatan saintifik dan disesuaikan dengan 

kurikulum 2013. 

2. Multimedia interaktif berbasis GDL 

dinyatakakan layak diimpementasikan pada 

uji skala kecil dan besar sebagai media 

pembelajaran dengan perolehan rerata nilai 

89,60 (kualifikasi baik). 

3. Multimedia interaktif berbasis GDL 

efektif meningkatkan hasil belajar kognitif, 

siswa SMP kelas VIII. Hasil analisis paired 

sample t-test menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan nilai pretes dan postes kelas 

media GDL, dengan kenaikan tingkat hasil 

belajar siswa adalah 0,53 (kategori sedang) 

dan hasil analisis indepedent sample t-test 

menujukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar biologi siswa atara kelas kontrol dan 

media. 
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Prosiding Seminar Nasional KMP 2018 ini merupakan kumpulan artikel 

peserta seminar nasional yang telah melalui proses review dan presentasi. 

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada 3 November 2018 di Gedung 

Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta ini meliputi seminar nasional 

dengan pembicara dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 

UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Negeri Yogyakarta, serta sesi 

presentasi parallel dari seluruh pemakalah. 

Prosiding ini memuat hasil penelitian yang terbagi ke dalam empat sub 

tema, yaitu 1) Inovasi pendidikan abad XXI, 2) Pengembangan keterampilan 

abad XXI, 3) Pemanfaatan teknologi sebagai pendukung literasi Information, 

Communication,  dan Technology Information (ICT) abad XXI, dan 4) 

Pembelajaran berbasis local wisdom. 
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