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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum warohmatullahi wabarokaatuh
Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha
Esa Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita, sehingga dapat
diselenggarakannya seminar Nasional TEP tahun 2015 tentang ― Tantangan Dan
Peran Teknologi Pembelajaran Dalam Transformasi Pendidikan Di Era Digital‖.
Kegiatan ilmiah kali ini adalah tahun kedua program studi Teknologi Pendidikan
dalam menyelenggarakan seminar nasional.
Tujuan seminar Nasional TEP ini adalah sebagai wadah atau sarana forum
ilmiah yang dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan pendidikan dan
pembelajaran di era digital yang selama ini masih sering diperbincangkan.
Kegiatan seminar Nasional ini akan mengupas tentang tantangan dan peran
Teknologi Pembelajaran dalam transformasi pendidikan di era digital.
Di dunia pendidikan, globalisasi akan mendatangkan kemajuan yang
sangat cepat, yakni munculnya beragam sumber belajar dan merebaknya media
massa, khususnya internet dan media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat
pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukannya satu-satunya sumber ilmu
pengetahuan.
Selain itu, kegiatan seminar Nasional TEP ini dapat menjadi ajang yang
baik untuk mengekspresikan dan menemukan ide-ide baru dalam tantangan dan
peran Teknologi Pembelajaran dalam transformasi pendidikan di era digital
melalui penulisan artikel prosiding seminar nasional . Harapannya melalui
prosiding seminar nasional ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan keilmuan
yang bermanfaat dan bermakna untuk meningkatkan pendidikan dan pembelajaran
di era gobalisasi ini.
Semoga dengan seminar nasional ini dapat menambah khasanah keilmuan
dan bermanfaat untuk peningkatan pendidikan dan pembelajaran di Indonesia.
Kami memberi apresiasi yang besar dan berterimakasih kepada segenap panitia,
pematri, partisipan dan segenap pendukung kegiatan seminar nasional ini.
Wassalamu‟alaikum warohmatullah wabarokatuh

Malang, 31 Desember 2015
Ketua

Dr. Sulthoni, M.Pd
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SAMBUTAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Salam Sejahtera Buat Kita Semua,

Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran merupakan seminar yang
diselenggarakan oleh Program Studi S1, S2, dan S3 Teknologi Pendidikan
Universitas Negeri Malang. Sejalan dengan salah satu misi Universitas Negeri
Malang yaitu ―menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di perguruan
tinggi yang berpusat pada peserta didik menggunakan pendekatan pembelajaran
yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi‖. Seminar ini
diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi kemajuan
bangsa.
Kegiatan ini merupakan sebuah forum ilmiah yang dikhususkan dalam
bidang Teknologi Pembelajaran/Pendidikan. Seminar ini diharapkan menjadi
media diseminasi informasi hasil penelitian maupun hasil pemikiran berbagai
pihak dari berbagai latar belakang institusi/ instansi mulai dari kalangan
akademisi dari berbagai jenjang pendidikan (pendidikan dasar, menengah maupun
perguruan tinggi), lembaga penelitian dan pemerintah/pengambil kebijakan.
Diskusi antar pihak dari berbagai perspektif keilmuwan ini diharapkan dapat
memperluas jejaring kerjasama khususnya dalam mengembangkan keilmuwan
dalam bidang Teknologi Pembelajaran/Pendidikan.
Atas nama Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang, saya
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah berkontribusi atas terselenggaranya Seminar Nasional Teknologi
Pembelajaran Tahun 2015 ini. Seminar ini dapat berlangsung dengan sukses
berkat usaha maksimal dari panitia penyelenggara dan partisipasi peserta seminar
dan kontribusi makalah oleh para peserta.
Akhir kata, selamat telah sukses menyelenggarakan Seminar Nasional
Teknologi Pembelajaran Tahun 2015.

Malang, 31 Desember 2015
Direktur Pascasarjana UM,

Prof. Dr. I Nyoman S. Degeng, M.Pd
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VISI MISI PROGRAM SARJANA
TEKNOLOGI PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

VISI
Menjadikan jurusan Teknologi Pendidikan (TEP) sebagai pusat keunggulan dan
rujukan dalam penyiapan teknolog pembelajaran, tenaga pendidik dan
kependidikan yang mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi belajar

dan memecahkan masalah-masalah pembelajaran dan

pendidikan
MISI
1.

Menyelenggarakan

pendidikan

tinggi

untuk

menghasilkan

teknolog

pendidikan/pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan yang unggul dan
memiliki daya saing yang tinggi
2.

Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi
pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan karya akademik yang unggul
dan menjadi rujukan

3.

Menerapkan

berbagai

hasil

karya

dalam

bidang

teknologi

pendidikan/pembelajaran untuk memberdayakan masyarakat.

xiv

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015

VISI MISI PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
VISI
Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan dalam dalam penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi.
MISI
1. Menyelenggarakan

pendidikan

tinggi

untuk

menghasilkan

teknolog

pendidikan/ pembelajaran, tenaga pendidik, dan kependidikan yang unggul
dan memiliki daya saing yang tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi
pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan karya akademik yang unggul
dan menjadi rujukan.
3. Menerapkan berbagai hasil karya dalam bidang teknologi pendidikan/
pembelajaran untuk memberdayakan masyarakat.
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DESAIN PRODUK MOBILE LEARNING PADA MATA KULIAH
GEOMETRI DENGAN PENDEKATAN MATEMATIK REALISTIK
Achmad Buchori, Rasiman, Dina Prasetyowati, Kartinah
Universitas PGRI Semarang
E-mail: buccherypgri@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan Mobile Learning dengan pendekatan matematik
realistik pada mata kuliah Geometri ditinjau dari kemampuan berpikir kritis. Adapun target
khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menguji efektifitas perangkat pembelajaran
Mobile Learning dengan pendekatan matematik realistik pada mata kuliah Geometri ditinjau dari
kemampuan berpikir kritis mahasiswa Program Studi pendidikan Matematika Universitas PGRI
Semarang. Prosedur pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model yang
dikembangkan Borg dan Gall yang meliputi 10 tahapan. Dalam penelitian ini tahapan yang
dilakukan hanya sampai pada tahap kelima yaitu Main Product Revision.
Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara data dengan kriteriakriteria, yaitu praktis dan efektif. Pada kriteria praktis menunjukkan hasil evaluasi ahli media
sebesar 93%, ahli materi sebesar 83%, dan mahasiswa sebesar 86%. Dalam kriteria efektif
produk ditunjukan dari prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik dibanding dengan kelas
kontrol. Dari analisis menggunakan uji-t didapatkan thitung > ttabel yaitu 5,98 > 1,71, maka Ho
ditolak artinya pembelajaran dengan menggunakan media mobile learning dengan pendekatan
matematik realistik lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Jadi dapat
disimpulkan bahwa media mobile learning dengan pendekatan realistik matematik ini efektif
digunakan dalam proses pembelajaran.
Kata kunci: Mobile learning, Geometri, Pendekatan Realistik Matematik

LATAR BELAKANG
Di era globalisasi sekarang ini, ada banyak teknologi yang dapat
digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran matematika.
Para pelaku pendidikan banyak memanfaatkan perkembangan teknologi untuk
digunakan sebagai media pembelajaran. Teknologi internet adalah salah satu
teknologi yang memungkinkan setiap orang dapat melakukan pembelajaran secara
mobile atau dapat disebut mobile learning (m-learning). Kombinasi antara
telekomunikasi dengan teknologi internet dapat memungkinkan pengembangan
sistem m-learning sebagai media pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penelitian
Martinez (2014) tentang Development of a Mobile Service on a Wifi Network for
the Evaluation of Mathematical Skills yang menunjukkan bahwa dengan
pengembangan sistem evaluasi online melalui handphone membuat proses
penilaian menjadi mudah dan lebih efektif. Saat ini teknologi m-learning memang
masih dalam proses pengembangan, akan tetapi, teknologi m-learning sebagai

1

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

media pembelajaran merupakan salah satu teknologi yang prospektif di masa
depan.
Di sisi lain, teknologi m-learning memiliki beberapa keterbatasan antara
lain: besarnya daya yang terbatas, kapasitas memori tidak sebesar komputer,
kecepatan pemrosesan tidak secepat komputer, monitor lebih kecil dari pada
komputer. Oleh karena itu, aplikasi m-learning harus dirancang dengan lebih
efektif, efisien, dan optimal untuk mengatasi keterbatasannya. Aplikasi mlearning dapat dikembangkan dengan menggunakan Java. Java merupakan open
standard yang portable telah memberikan dukungan bagi pengembangan aplikasi
yang beragam salah satunya adalah Java 2 Platform Micro Edition (J2ME). J2ME
adalah aplikasi dari java yang digunakan pada perangkat bergerak, salah satunya
adalah handphone.
Handphone merupakan salah satu gadget yang paling banyak digunakan
oleh masyarakat. Penggunaan handphone sebagai telekomunikasi dewasa ini
masih belum dimanfaatkan dengan optimal oleh pendidikan. Penggunaan
handphone sebagai media pembelajaran tentu menarik dan praktis, karena dapat
diakses di mana saja dan kapan saja. Hal ini sesuai penelitian Deo Shao (2014)
tentang MoMath: An Innovative Design of a Mobile based System for Supporting
Primary School Mathematics in Tanzania, yang menunjukkan bahwa lebih dari
50% guru dan siswa di primary school di Tanzania menyukai MoMath karena
mudah diakses dan digunakan dimana saja.
Menurut

Soedjadi

(2004),

matematika

realistik

dikembangkan

berdasarkan pandangan Freudenthal yang berpendapat bahwa matematika
merupakan kegiatan manusia yang lebih menekankan aktivitas siswa untuk
mencari, menemukan, dan membangun sendiri pengetahuan yang diperlukan
sehingga pembelajaran menjadi terpusat pada siswa. Hans Freudenthal
berpendapat bahwa matematika merupakan aktivitas insani (human activities) dan
harus dikaitkan dengan realitas. Sehingga perlu mengaitkan materi matematika ke
―dunia riil‖ artinya segala sesuatu yang dapat kita jumpai, yang berhubungan
dengan kehidupan sehari-hari serta lingkungan sekitar kemudian dikaitkan dan
dapat memperjelas konsep matematika. Hal ini diperjelas tentang kegunaan
mobile learning dan matematika realistik diatas, sangat sesuai dengan penelitian
André Heck (2003) tentang How a Realistic Mathematics Education Approach
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and Microcomputer-Based Laboratory Worked in Lessons on Graphing at an
Indonesian Junior High School, yang menunjukkan bahwa hasil belajar siswa
SMP di Surabaya menjadi lebih baik dengan penerapan pembelajaran RME
berbasis ICT.
Di program studi pendidikan matematika, penguasaan materi mata kuliah
geometri sangat mutlak bagi mereka calon pendidik, hal ini karena mereka
nantinya harus mampu mengajar di sekolah setelah mereka lulus. Dalam mengajar
di sekolah harus mampu menguasai materi baik secara keilmuan maupun aplikasi
media pembelajaran sehingga menarik bagi siswa. Berdasarkan wawancara
dengan beberapa pengampu mata kuliah geometri diperoleh bahwa pembelajaran
mata kuliah Geometri yang berlangsung selama ini di Program Studi Pendidikan
Matematika Universitas PGRI Semarang belum mengoptimalkan kemajuan di
bidang Informatika Teknologi (IT) dan belum pernah menggunakan Mobile
Learning sebagai strategi mengajar dosen.
Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut. (1) Bagaimanakah mengembangkan mobile learning pada mata
kuliah geometri dengan pendekatan matematika realistik ditinjau dari kemapuan
berpikir kritis mampu menarik minat dan motivasi belajar mahasiswa? (2) Apakah
pembelajaran dengan menggunakan mobile learning dengan pendekatan
matematika realistik ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dapat berlangsung
secara efektif?. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian dan
pengembangan ini adalah menghasilkan mobile learning pada mata kuliah
geometri dengan pendekatan matematika realistik ditinjau dari kemampuan
berpikir kritis mahasiswa sehingga mampu meningkatkan minat dan motivasi
belajar mahasiswa.
Mobile learning (m-learning) merupakan paradigma pembelajaran
memanfaatkan teknologi dan perangkat mobile yang perkirakan akan mengalami
perkembangan pesat dan potensial seiring dengan perkembangan teknologi mobile
itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari data statistik bahwa dari 240 juta jumlah
penduduk Indonesia 45-50 juta di antaranya adalah pengguna atau konsumen
seluler. (http://p4tkmatematika.org). Sedangkan secara teknis, perangkat mobile
yang beredar saat ini sebenarnya telah memiliki kapabilitas untuk menjalankan
konten-konten berupa multimedia maupun aplikasi software. Selain itu konten
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yang ada kebanyakan masih bersifat hiburan dan belum banyak dimanfaatkan
untuk pembelajaran. Dalam pengembangan mobile learning ini digunakan aplikasi
software Java dan WAP serta memanfaatkan teknologi GPRS/CDMA dan
teknologi transfer lain seperti bluetooth, infrared, untuk transfer dan instalasi
aplikasi. Perangkat yang dapat digunakan untuk pembelajaran ini adalah telepon
seluler yang mendukung WAP dan Java.
Mohamed Ally (2009: 1) mengatakan bahwa ,‖m-learning menggunakan
teknologi wireless mobile untuk mengakses informasi dan belajar dimana saja dan
kapan saja. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembelajar dapat mengontrol
sendiri apa yang akan dipelajari dan dari mana tempat dia akan belajar‖. Dari
definisi ini dapat disimpulkan bahwa mobile-learning adalah pertemuan dari
mobile computing dan e-learning yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan
kemampuan di bidang mobile-technology yang dapat digunakan untuk belajar dan
mengajar tanpa ada batas tempat dan waktu.
Soedjadi (2001) menyatakan bahwa pembelajaran matematika dengan
pendekatan realistik pada dasarnya adalah pemanfaatan realita atau lingkungan
yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran
matematika sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan matematika secara lebih
baik dari pada masa yang lalu. Lebih lanjut dijelaskan yang dimaksud realita
adalah hal-hal yang nyata atau konkret yang dapat diamati atau dipahami peserta
didik lewat membayangkan, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah
lingkungan tempat peserta didik berada, baik lingkungan sekolah, keluarga
maupun masyarakat yang dapat dipahami peserta didik.
Selanjutnya mahasiswa diberi kesempatan untuk mengaplikasikan
konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari atau masalah
dalam bidang lainnya. Oleh karena itu PMR berbeda dengan pembelajaran
matematika yang menggunakan pendekatan lainnya yang selama ini digunakan
sebagian besar guru matematika di sekolah, karena dengan pendekatan yang
digunakan selama ini cenderung pada pemberian informasi dan matematika
digunakan sebagai alat bantu.
Prinsip utama dalam PMR ada tiga hal. Menurut Gravemeijer (2001)
ketiga prinsip kunci PMR tersebut adalah Guided Reinvention/Progressive
Mathematizing (menemukan kembali dengan bimbingan/matematisasi progressif),
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Didactical Phenomenologi (fenomena didaktik) dan Self-developed Models
(model yang dibangun sendiri oleh siswa). Dengan menerapkan tiga prinsip utama
PMR tersebut, maka pembelajaran matematika di sekolah dilaksanakan dengan
menempatkan

realitas

dan

pengalaman

mahasiswa

sebagai

titik

awal

pembelajaran. Masalah realita dalam kehidupan nyata dijadikan sebagai sumber
munculnya konsep-konsep matematika.
Berpikir kritis dan berpikir kreatif perwujudan dari berpikir tingkat tinggi
(higher order thinking). Hal tersebut karena kemampuan berpikir tersebut
merupakan kompetensi kognitif tertinggi yang perlu dikuasai peserta didik di
kelas. Berpikir kritis dapat dipandang sebagai kemampuan berpikir peserta didik
untuk membandingkan dua atau lebih informasi, misalkan informasi yang
diterima dari luar dengan informasi yang dimiliki. Bila terdapat perbedaan atau
persamaan, maka ia akan mengajukan pertanyaan atau komentar dengan tujuan
untuk mendapatkan penjelasan.
Berdasarkan beberapa pengertian berpikir kritis di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa seseorang berpikir kritis dengan ciri-ciri: (1) menyelesaikan
suatu masalah dengan tujuan tertentu, (2) menganalisis, menggeneralisasikan,
mengorganisasikan ide berdasarkan fakta/ informasi yang ada, dan (3) menarik
kesimpulan dalam menyelesaikan masalah tersebut secara sistematik dengan
argumen yang benar.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis R&D (research and development) penelitian
pengembangan.

Prosedur

pengembangan

menggunakan

model

yang

dikembangkan Borg dan Gall. Borg & Gall (1983) menyatakan bahwa prosedur
penelitian pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu: (1)
mengembangkan produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai
tujuan. Pengembangan yang dihasilkan berupa produk dengan tahapan-tahapan
dari Brog dan Gall. Produk diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
sehingga menghasilkan sumber daya yang mumpuni dan relevan terhadap
kebutuhan. Dalam penelitian ini produk yang dihasilkan adalah mobile learning
dengan pendekatan matematika realisitik pada matakuliah Geometri ditinjau dari
kemampuan berpikir kritis mahasiswa Universitas PGRI Semarang.
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester 2 Prodi
Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang tahun ajaran 2015/2016.
Pengambilan sampel data penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling
dan diambil dua kelas Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang
tahun ajaran 2015/2016. Data yang dikumpulkan pada pengembangan mobile
learning berupa data kuantitatif sebagai data pokok dan data kualitatif berupa
saran dan masukan dari responden sebagai data tambahan. Data tersebut memberi
gambaran mengenai kelayakan produk yang dikembangkan.
Setelah produk melalui validasi oleh beberapa ahli, peneliti menganalisis
hasil yang didapatkan dari uji ahli. Hal ini perlu dilakukan untuk merumuskan
produk seperti apa yang dimaksud oleh para pakar. Peneliti akan mendapatkan inti
sari dari beberapa penilaian oleh para pakar sehingga revisi apa saja yang akan
dilakukan menjadi jelas. Di dalam tahapan revisi produk, produk yang sudah
melalui uji ahli akan direvisi agar lebih efektif dan sesuai yang diharapkan
berdasarkan penilaian secara rasional yang dilakukan oleh para pakar.
Uji coba produk adalah kegiatan untuk memberi penilaian terhadap
produk dalam hal pemakaian. Penilaian pada tahap uji coba produk ini
dimaksudkan untuk mengetahui fakta lapangan yang ada dan keberhasilan dari
media pembelajaran yang dibuat. Untuk uji coba produk, digunakan metode OneGroup Pretest-Posttest Design yang merupakan bagian dari metode PreEksperimental Design. Dalam pendidikan tinggi secara formal, hasil belajar
mahasiswa baik kognitif maupun psikomotorik menjadi parameter keberhasilan
suatu proses pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Pengembangan Mobile Learning Pada Mata Kuliah Geometri
Produk media pembelajaran berupa desain Mobile Learning dengan
Pendekatan Matematika Relalistik pada materi Geometri dalam pembelajaran
matematika sebagai hasil dari pengembangan ini divalidasi dan diuji dengan
angket. Validasi terdiri dari validasi media, validasi materi dan hasil tanggapan
mahasiswa terhadap produk yang dihasilkan.
Validasi oleh ahli media dan ahli materi ini dilakukan supaya media yang
akan di uji cobakan benar-benar layak untuk digunakan dalam penelitian. Produk
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pengembangan yang dievaluasi oleh ahli media yaitu mobile learning dengan
menggunakan angket yang harus diisi oleh ahli media. Angket terdiri dari
penilaian aspek umum, aspek penyajian pembelajaran, aspek kelayakan bahasa,
aspek kelayakan kegrafikan. Produk pengembangan yang dievaluasi oleh ahli
materi yaitu mobile learning dengan menggunakan angket yang harus diisi oleh
ahli materi. Angket terdiri dari penilaian aspek umum, aspek substansi materi,
aspek desain pembelajaran.
Hasil penilaian ahli media dan ahli materi dipaparkan pada diagram
batang berikut.

Dari perhitungan didapatkan persentase kelayakan mobile learning
sebesar 93% oleh ahli media. Setelah dikonversikan dengan tabel konversi skala,
media mobile learning berada pada rentang 81% - 100%. Sehingga menempatkan
posisi pada kriteria sangat baik. Sedangkan untuk ahli materi didapatkan
persentase kelayakan mobile learning sebesar 83% oleh ahli materi. Setelah
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dikonversikan dengan tabel konversi skala, media mobile learning berada pada
rentang 81% - 100%. Sehingga menempatkan posisi pada kriteria sangat baik.
Ujicoba dilakukan setelah hasil evaluasi yang dilakukan oleh ahli media
dan ahli materi, selanjutnya peneliti melakukan revisi berdasarkan saran para ahli
maka produk diuji cobakan ke kelas eksperimen. Media mobile learning ini
ditanggapi oleh 15 mahasiswa yang berasal dari kelas 2A. Mahasiswa menanggapi
media mobile learning ini dengan cara mengisi angket yang diberikan peneliti
untuk diisi mahasiswa. Angket diberikan kepada mahasiswa setelah mahasiswa
selesai menggunakan mobile learning. Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui
seberapa baiknya mobile learning ini digunakan untuk mahasiswa. Angket terdiri
dari penilaian aspek media, aspek materi, aspek bahasa, aspek ragam soal, aspek
desain media. Hasil penilaian oleh mahasiswa dipaparkan pada diagram lingkaran
berikut.

Dari perhitungan didapatkan persentase kelayakan mobile learning
sebesar 86% oleh mahasiswa. Setelah dikonversikan dengan tabel konversi skala,
media mobile learning berada pada rentang 81% - 100%. Sehingga menempatkan
posisi pada kriteria sangat baik.
Hasil Uji Coba Lapangan
Pelaksanaan uji coba dilaksanakan oleh mahasiswa kelas 2A sebagai
kelas eksperimen dan 2B sebagai kelas kontrol di Universitas PGRI Semarang.
Analisis data post test dilakukan untuk mengetahui apakah kelas kontrol dan kelas
eksperimen, memiliki perbedaan antara pembelajaran konvensional dan
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pembelajaran dengan menggunakan media mobile learning dengan pendekatan
matematik realistik.
Untuk menghitung normalitas data awal dilakukan dengan menggunakan
uji Liliefors dengan taraf signifikan 5%. Dari perhitungan diperoleh bahwa L0 <
Ltabel pada kelas control dan kelas eksperimen dengan taraf signifikan 5% dengan
n1= 15 dan n2 = 12 sehingga Ho diterima. Hal ini berarti sampel dari kelas
eksperimen dan kelas kontrol berasal dari sampel yang berdistribusi normal.
Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan dua varians. Dari
perhitungan dengan MS. Excel diperoleh Fhitung = 1,21, dengan   0 , 05 dan dk
pembilang (15 – 1= 14), dk penyebut (12 – 1= 11), sehingga F(0,05)(14,11) = 2,74.
Kriteria pengujian terima Ho jika Fhitung < Ftabel. Karena Fhitung < Ftabel yaitu 1,21 <
2,74 maka Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan varians antar kelompok
homogen (sama).
Untuk mengetahui pembelajaran mana yang lebih baik maka digunakan
pengujian uji t (pihak kanan). Berdasarkan perhitungan dengan MS. Excel
diperoleh rata-rata kelas eksperimen yaitu X 1 = 69,83 dan rata-rata kelas kontrol
yaitu X 2 = 40,83 dengan n1 = 15, n2 = 12 dan s = 12,305 sehingga diperoleh t hitung
= 5,98. Hasil t

hitung

dibandingkan dengan t

peluang 0,95 dan dk = 25 maka t

0,95(25)

tabel.

Dari daftar distribusi t dengan

adalah 1,71. Dari perhitungan didapat

thitung sebesar 5,98 dan ttabel sebesar 1,71. Karena thitung > ttabel yaitu 5,98 > 1,71
maka Ho di tolak.
Berdasarkan perhitungan diatas karena Ho ditolak dapat disimpulkan
hasil belajar matematika menggunakan media mobile learning dengan pendekatan
metamatik

realistik

lebih

baik

dibanding

dengan

model

pembelajaran

konvensional pada mata kuliah geometri. Hal ini membuktikan ada perbedaan
prestasi belajar karena dosen menggunakan dua perlakuan yang berbeda antara
kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu
X 1 = 69,33 dan rata-rata kelas kontrol yaitu X 2 = 40,83.

Hal ini didukung oleh penelitian Asabere dan Enguah (2012: 61)
mengemukakan bahwa ― Pembelajaran menggunakan handphone dan ahli sistem,
jika diterapkan dapat meningkatkan bakat siswa, untuk penyesuaian dalam
melatih setiap siswa khususnya pada basis/ kecepatan belajar mandiri yang
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memungkinkan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang
dasar-dasar, serta dapat mengikuti topik yang lebih maju dari program CLT 101
atau bidang yang lebih khusus‖ dan penelitian Kaloo dan Mohan (2012: 17)
mengemukakan

bahwa

―Pembelajaran

aljabar

menggunakan

handphone

menunjukkan hasil yaitu murid dari kelas pertama dan kelas kedua menunjukkan
peningkatan pencapaian, sedangkan kelas ketiga dimana tidak menggunakan
handphone tidak ada perbedaan hasil belajar‖

KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian pengembangan ini adalah (1)
Dihasilkan produk media mobile learning dengan pendekatan matematik realistik
yang berbentuk aplikasi apk yang didalamnya membahas mata kuliah geomteri.
(2) Pengembangan mobile learning dengan pendekatan matematik realistik layak
digunakan oleh mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari penilaian dari ahli media dan
ahli materi. Hasil validasi oleh ahli media sebesar 93%. Hasil validasi oleh ahli
materi sebesar 83%. Setelah dikonversi dengan tabel konversi skala, kedua
persentase pada ahli media dan ahli materi berada pada rentang 81% - 100%, jadi
media mobile learning dengan pendekatan matematik realistik memiliki kategori
sangat baik. (3) Perbandingan prestasi belajar antara kelas eksperimen dan kelas
kontrol diperoleh, kelas eksperimen yang menggunakan media mobile learning
dengan pendekatan matematik realistik lebih baik dibandingkan kelas kontrol
yang menggunakan pembelajaran konvensional dengan perhitungan diperoleh
rata-rata kelas eksperimen yaitu X 1 = 69,33 dan rata-rata kelas kontrol yaitu X 2 =
40,83. Dengan menggunakan uji-t pihak kanan. Hasil uji-t menunjukan bahwa t
hitung

= 5,98 dan t tabel = 1,71 jadi dapat disimpulkan t hitung > t tabel yaitu 5,98 > 1,71

nilai t dengan taraf signifikan 5%. Kesimpulannya adalah t

hitung

>t

tabel

maka Ho

ditolak.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang sekiranya
dapat diberikan peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan proses
pembelajaran adalah sebagai berikut. (1) Media Mobile Learning dengan
Pendekatan Realistik Matematik sebaiknya digunakan dosen dalam kegiatan
pembelajaran karena terbukti dari hasil penelitian yang diperoleh, hasil belajar
peserta didik yang mendapatkan pembelajaran dengan Media Mobile Learning
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dengan Pendekatan Realistik Matematik lebih baik dibandingkan hasil belajar
mahasiswa yang menggunakan model konvensional. (2) Media Mobile Learning
dengan Pendekatan Realistik Matematik perlu diterapkan oleh dosen dan terus
dikembangkan pada mata kuliah yang lain agar dapat mengembangkan berbagai
aktivitas dan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran.
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EFEKTIFITAS GAME EDUKASI PADA MATA KULIAH ANDRAGOGI
DI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS
BATURAJA
Eriyanti
Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Baturaja.
E-mail: mandeabqari@ymail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas game edukasi pada mata kuliah andragogi di
program studi teknologi pendidikan universitas baturaja. Penelitian ini merupakan merupakan
penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi
terkendalikan.Penelitian ini menghasilkan adanya efektitas game edukasi terhadap hasil belajar
mata kuliah andragogi. Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberhasilan
tentang suatu usaha dari sistem yang dirancang untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dan
mandiri dalam pembelajaran. Hasil uji-t menyatakan bahwa terdapat keefektifan penggunaan
game edukasi dengan hasil belajar yang di dapat mahasiswa.
katan realistik matematik ini efektif digunakan dalam proses pembelajaran.
Kata kunci: efektifitas; game edukasi; andragogi.

LATAR BELAKANG
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada era globalisasi
berkembang pesat. Perkembangan ini memberikan dampak di berbagai aspek
kehidupan manusia, termasuk

dibidang pendidikan. Perkembangan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi tersebut dalam dunia pendidikan. adalah ditandai
dengan perkembangan media pembelajaran. Teknologi yang digunakan dalam
bidang pendidikan tersebut adalah ternologi komputer, yang dapat digunakan
sebagai media pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses komunikasi, maka
media pembelajaran menempati posisi yang penting sebagai salah satu komponen
sistem pembelajaran. Dengan demikian, proses yang dapat menghantarkan
mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan akan
menjadikan proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien.
Proses

belajar mengajar yang efektif sebaiknya ditunjang dengan

penggunaan media pembelajaran agar menarik minat mahasiswa selama
mengikuti kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan proses belajar mengajar juga
dipengaruhi oleh media yang digunakan serta kesesuaiannya dengan materi yang
disampaikan oleh dosen pada saat proses pembelajaran. Penggunaan media
pembelajaran menjadi salah satu alternatif bagi dosen untuk memberi kemudahan
pada

saat

menyampaikan

materi

pembelajaran

dan

diharapkan

dapat
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meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Andragogi menjadi salah satu mata kuliah
yang cocok untuk menggunakan maedia pembelajaran. Denga adanya media
pembelajaran, mahasiswa akan lebih termotivasi untuk belajar kapanpun dan
dimanapun. Oleh karena itu dengan penggunaan media pembelajaran diharapkan
dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah andragogi. Untuk
itu, dosen perlu meningkatkan mutu pelajarannya, dimulai dengan rancangan
pelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan, karakteristik mahasiswa,
materi yang diajarkan, sumber belajar yang tersedia dan media yang digunakan
untuk menunjang proses pembelajaran.
Pengamatan

peneliti di Program Studi Teknologi Pendidikan pada saat

proses pembelajaran berlangsung di kelas A.4.1, kegiatan pembelajaran masih
menggunakan sistem pembelajaran konvensional, yaitu dosen menjelaskan hanya
dengan metode ceramah dan dengan bantuan media sederhana yang berupa buku.
Kurangnya kemauan tenaga pengajar di Prodi Teknologi pendidikan dalam
merancang, membuat, dan menggunakan media, terutama multimedia. Hal ini
tentu saja dapat menimbulkan kebosanan pada mahasiswa dan mengurangi
efektivitas pembelajaran dan dosen menjadi satu-satunya sumber utama
pembelajaran bagi mahasiswa. Sementara mahasiswa cenderung pasif dan hanya
mendengarkan saja materi pelajaran yang disampaikan dosen di depan kelas.
Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul ―Efektifitas Game Edukasi pada Mata Kuliah Andragogi di Program
Studi Teknologi Pendidikan Universitas Baturaja.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya efektifitas game edukasi pada
mata kuliah andragogi di Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas
Baturaja.
Kajian Teori
Belajar
Belajar merupakan hal yang kompleks. Kompleksitas belajar tersebut
dipandang dari dua subjek, yaitu dari mahasiswa dan dari dosen. Dari segi
mahasiswa, belajar dialami sebagai suatu proses mental dalam mengahadapi
bahan belajar. Sedangkan dari segi dosen, proses belajar tersebut tampak sebagai
perilaku belajar tentang sesuatu hal.
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Menurut Panen (2004:1) ―Belajar adalah suatu proses perubahan yang relatif
tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman‖. Sedangkan,
menurut Ruhimat (2011:124) ‖Belajar merupakan aktivitas yang disengaja dan
dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri, dengan belajar
anak yang tadinya tidak mampu melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan
sesuatu, atau anak yang tadinya tidak terampil, menjadi terampil‖.
Pembelajaran
Istilah Pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran, dan
istilah belajar-mengajar yang dapat kita perdebatkan, atau kita abaikan saja yang
penting makna dari ketiganya. Menurut Ruhimat,dkk (2011:128), ―Pembelajaran
adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik untuk
membelajarkan mahasiswa yang belajar‖
Media Pembelajaran
Menurut Kustandi (2011: 7), ―Media adalah perantara atau pengantar pesan
dari pengirim ke penerima pesan‖. Secara lebih khusus, pengertian media dalam
proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis,
atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi
visual atau verbal. Sedangkan menurut Susilana (2007 : 7), dalam usaha
memanfaatkan media sebagai alat bantu, media diklasifikasikan menurut
tingkatannya dari yang paling kongkret ke yang paling abstrak.
Game Edukasi
Game adalah kata yang berarti permainan atau pertandingan, atau bisa
diartikan sebagai aktifitas terstruktur yang biasanya dilakukan untuk bersenangsenang. Menurut Rusman (2013:313), ‖Game pembelajaran (Instructional Game)
merupakan salah satu bentuk metode dalam pembelajaran berbasis komputer‖

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen
dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari
pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendalikan.
Dalam peneitian ini metode eksperimen diberikan pada mahasiswa semester
IV Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Baturaja.
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Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek
atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diharapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan dikemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010: 61).
penelitian ini menggunakan dua variabel:
1.

Variabel independen (bebas) adalah pembelajaran dengan menggunakan
model game edukasi (X1) dan menggunakan model pembelajaran ceramah
(X2).

2.

Variabel dependen adalah hasil belajar yang selanjutnya disebut variabel Y.
Penelitian ini dapat di desain sebagai berikut:
Tabel 1. Desain Penelitian
Variabel Pembelajaran
bebas
dengan
menggunakan
game edukasi
Variabel Hasil
Terkait pembelajaran
dengan
menggunakan
game edukasi

Pembelajaran
ceramah

Hasil
Penerapan
model
pembelajaran
ceramah

Populasi dan Sampel
Populasi
Populasi merupakan keseluruhan unit objek untuk diteliti dan sangat erat
kaitannya dengan data yang akan digunakan dalam penelitian. ―Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya‖ (Sugiyono, 2010: 117).
Berdasarkan pada kutipan diatas, maka yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh seluruh mahasiswa kelas A.4.1 dan kelas A.4.2
program studi teknologi pendidikan yang berjumlah masing-masing kelas 26
orang, dengan jumlah keseluruhan 52 orang.
Sampel
Sampel dalam penelitian ini merupakan bagian dari populasi yang menjadi
subjek penelitian. Sehubungan dengan itu maka peneliti perlu melakukan
penarikan sampel tehadap populasi tidak terlalu besar yakni 52 orang, Adapun
teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan
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teknik totalitas sampling yaitu pengambilan sampel dari keseluruhan jumlah
populasi.
Berdasarkan pendapat di atas, maka sampel dalam penelitian ini adalah:
keseluruhan dari jumlah mahasiswa semester IV Program Studi Teknologi
Pendidikan yaitu sebanyak 52 orang. Populasi dan sampel dapat dilihat secara
jelas pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian
NO
1
2

Kelas
A.4.1
A.4.2
Jumlah

Populasi
26
26
52

Sampel
26
26
52

Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data
Supaya penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi
teknik yang di gunakan adalah Tes : dipergunakan untuk mendapatkan data
tentang hasil belajar setelah melaksanakan penelitian.
Teknik Analisa Data
Penelitian ini bersifat kuantitatif maka teknik analisa data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah tenik statistik uji-t (t-test).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi dan Analisa Data
Deskripsi dan analisa data yang akan dikemukakan meliputi hasil dari
kegiatan belajar dengan menggunakan game edukasi yang dilakukan dengan tes
untuk melihat efektivitas hasil belajar mengajar dengan game edukasi pada mata
mata kuliah andragogi, maka hasil tersebut adalah sebagaimana dideskripsikan
berikut:
Data hasil belajar dengan menggunakan game edukasi
Hasil tes pada kelas yang diajar dengan menggunakan game edukasi dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3 Nilai Mahasiswa Yang Menggunakan Game edukasi
NO
1

Kelas
eksperimen
85

Kelas
kontrol
70

16

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

80
80
85
85
80
90
75
85
80
85
85
90
85
80
90
85
90
85
80
80
90
85
80
85
85

80
75
70
80
70
70
75
80
80
70
80
80
60
70
70
70
70
80
70
80
70
80
60
65
65

Dengan perhitungan rata-rata dan perhitungan t-test sebagai berikut:
Tabel 4. Perhitungan rata-rata
Paired Samples Statistics
Std.
Deviatio
Mean N
n

Std.
Error
Mean

Paired Samples Test
Paired Differences
95%
Confidence
Std. Interval of
Std.
T
Mea
Error
the
Devi
n
Mea Difference
ation
n
Upp
Lower er
eks 11.3
kontr
7.82 1.53 8.19
5
ol

Sig.
df (2tailed)

14.5
2
7.4
.000
0
5
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eksperime
84.04 26
n
kontrol

4.005

72.69 26
6.361
Tabel 5. Perhitungan t-test

.785
1.247

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Berdasarkan perhitungan diatas, di hasilkan bahwa pada kelas kontrol nilai
rata-ratanya sebesar 72,69 sedangkan kelas eksperimen sebesar 84,04. Sedangkan
pada uji efektifitas nilai t-hitung sebesar 7,4. Sedangkan nilai t-tabel untuk n
sebesar 26 yaitu 2,06.
Pembahasan
Berdasarkan hasil pengelolaan data dan analisis data, ada keefektifan hasil
belajar mata kuliah andragogi dengan menggunakan pembelajaran game edukasi,
Efektifitas tersebut sebagai indikator dari proses pembelajaran yang menggunakan
game edukasi.
Perlakuan terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam tes diperoleh
bahwa adanya dampak yang positif dari pembelajaran andragogi dengan
menggunakan model pembelajaran game edukasi. Dampak positif tersebut
terbukti dengan hasil pengujian hipotesis dimana nilai thitung sebesar 7,4. Bila
dibanding dengan harga t tabel pada taraf signitifikan 5% sebesar 2,06 karena
thitung > thitung maka hipotesis nihil ditolak berarti ada keefektifan hasil belajar
dengan menggunakan game edukasi.
Hal ini dapat terjadi dikarenakan model pembelajaran game edukasi dapat
memotivasi mahamahasiswa untuk mempelajari materi yang diberikan dengan
cepat, dapat saling berkerja sama dalam menyelesaikan tugasnya.
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap mata kuliah andragogi di prodi
teknologi pendidikan dengan pembeljaran game edukasi dapat ditarik kesimpulan
ada keefektifan hasil belajar mahamahasiswa dengan menggunakan game edukasi
pada mata kuliah andragogi dibandingkan dengan menggunakan Model
pembelajaran cermah, hal ini terbukti dalam pengujian hipotesis dengan uji
kesamaan rata-rata dimana harga ―t‖ hitung sebesar 7,4 > 2,06 ‖t‖ tabel dengan
taraf signifikan 5%.

18

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

DAFTAR PUSTAKA
Kustandi, Cecep. 2011. Media Pembelajaran Manual dan Digital. Jakarta : Ghalia Indonesia, 7.
Panen, Paulina. 2004. Modul Belajar dan Pembelajaran 1. Universitas terbuka. Jakarta, 1.
Ruhimat, Toto, dkk.. 2011. Kurikulum dan Pembelajaran.Jakarta : Rajawali Pers, 124.
Rusman. 2013. Model- model pembelajaran. Jakarta ; Rajawali Pers.
Rusman. 2013. Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer. Bandung : Alfabeta.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D.
Bandung :Alfabeta. 61&117.
Susilana, Rudi. 2007. Media Pembelajaran. Bandung : CV Wacana Prima.7

19

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,
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CONNECTIVISME PADA PESERTA DIDIK
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ABSTRAK
Perkembangan teknologi digital yang terus meningkat, bebas, terbuka dan hampir menyeluruh
disemua kalangan, tentu memiliki dampak baik positive dan negative, salah satunya pada
penyelenggaraan pendidikan, terutama pada peran komponen peserta didik, pendidik, dan juga
wali peserta didik. Dampak yang bisa langsung dilihat adalah semakin intens-nya interaksi digital
mereka pada penggunaan media digital. Interaksi pada media digital baik dalam mencari
informasi, Download, upload, on-line sosial media maupun game. Sedangkan motivasi belajar
adalah daya upaya seseorang untuk melakukan proses belajar dan pembelajaran. Banyak faktor
yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, bisa dari individu peserta didik, maupun
lingkungan_nya. Namun motivasi belajar merupakan faktor yang vital dalam proses
pembelajaran. Hubunganya dengan Interaksi Digital adalah bahwasannya ada hubungan antara
Interaksi Digital dengan Motivasi Belajar. Mereka yang interaksi digitalnya intensif belum tentu
minat belajarnya rendah, begitu pula yang interaksinya digitalnya rendah belum tentu “motivasi”
belajarnya tinggi, bisa jadi kebalikan dari interaksi tersebut karena banyak faktor yang
mempengaruhi. Begitulah yang terjadi di SMK HIDAYATUS SHOLIHIN. Sedangkan
Connectivisme adalah teori pembelajaran yang dikembangkan dijaman digital, yang mana
landasannya yaitu untuk mengakomodir kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien
memenuhi sifat pengakajian Ilmu di zaman digital. Connectivisme dikembangkan dengan
membangun koneksi atau hubungan di media digital. Premisnya yaitu, pengetahuan ini ada di
dunia bukan hanya ada dalam satu individu saja. Dengan menghubungkan satu orang dengan
orang lainnya di dunia yang memiliki pengetahuan yang beragam maka kita bisa belajar dengan
sendirinya, khususnya pada media digital. Pada tulisan ini menggambarkan konsep umum, faktorfaktor “Interaksi Digital dan Motivasi Belajar” dan hasil penelitian tentang Aplikatif
Connectivisme Pada Peserta Didik dari Interaksi Sosial Dan Motivasi Belajar.
Kata kunci: interaksi digital, motivasi belajar, connectivisme

LATAR BELAKANG
Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada
era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya,
khususnya berkomunikasi. Yang dimaksudkan dengan menggunakan sistem
digital dalam kehidupan sehari-hari adalah semakin intensnya mereka dalam
berinteraksi dengan media digital misalnya HP, Laptop, Komputer, Tablet,
android dll. Dan istilah ini kebanyakan orang-orang menyebutnya dengan istilah
―Interaksi Digital‖ atau Interaksi Teknologi Digital. Interaksi Teknologi Digital
sebagai sarana mempermudah segala kebutuhan ataupun sebagai gaya hidup. Tak
terkecuali disini adalah masyarakat belajar (peserta didik dan guru). Peserta didik
dan guru adalah masyarakat belajar yang mana mereka yang pada saat ini hidup
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diera digital turut mengalami perubahan dan gaya belajar yang berbeda dari jaman
tradisional.
Definisi Interaksi digital masih menjadi perdebatan di bidang ilmu
informasi, komunikasi dan desain industri. Namun Penulis mengartikan Interaksi
digital sebagai suatu hubungan dua arah atau lebih yang dilakukan oleh user
(manusia) dengan komponen lain (bisa manusia, atau benda) dengan
menggunakan media teknologi berbasis digital, bisa HP, Laptop, Komputer,
Tablet, android dll. Dimana dalam suatu interaksi adanya hubungan timbal balik.
Dalam arti sempit interaksi digital berarti hubungan user dan media digital yang
saling mempengaruhi.
Interaksi digital di Indonesia berkembang seiring perkembangan teknologi.
Perkembangan teknologi digital Menurut Communication Technology Timeline
yang dikutip Dan Brown, berbagai jenis media elektronik di dunia mulai merebak
pada awal tahun 1880an dimulai dengan alat komunikasi telepon, tape-recorder,
radio. Barang elektronik lainnya seperti televisi, TV kabel, telepon selular baru
mulai digunakan oleh banyak masyarakat sekitar tahun 1940 – 1970an (Grant,
2010: 10). Teknologi komunikasi dari media elektronik pada awalnya masih
menggunakan sistem analog, dan baru beralih ke sistem digital dengan ditandai
hadirnya transformasi produk media seperti e-book, internet, koran digital, elibrary, e-shop dsb. Masa ini juga sering disebut sebagai revolusi digital.
Interaksi digital membawa dampak kesegala bidang. Baik bidang
ekonomi, sosial budaya, hubungan internasional, maupun Pendidikan. Khususnya
dalam bidang pendidikan dan

penyelenggaraan pembelajaran, terutama pada

peran komponen peserta didik, pendidik, dan juga wali peserta didik. Dan hal
tersebut dapat dilihat di SMK Hidayatus Sholihin. Dimana Interaksi Digital di
SMK Hidayatus Sholihin dapat dilihat pada gaya hidup peserta didik dalam
kehidupan sehari-hari terutama ketika di lingkungan sekolahan.
Interaksi digital menurut hemat penulis selaku guru KKPI (Ketrampilan
Komputer dan Pengelolaan Informasi) penting untuk di teliti lebih mendalam,
dikarenakan peserta didik adalah peserta belajar. Dimana kewajiban peserta
belajar adalah belajar, sedangkan interaksi digital yang dilakukan peserta didik di
SMK Hidayatus Sholihin tidak hanya diluar kelas saja, melainkan terbawa hingga
kedalam kelas ketika berlangsungnya proses belajar mengajar. Meskipun
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pelajaran KKPI (Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi) adalah suatu
disiplin ilmu yang mempelajarai tentang Komputer dan pengelolaan informasi
baik dari segi hardware (perangkat keras), Software (perangkat lunak/aplikasi)
serta brainware. Yang tidak menuntut kemungkinan juga mengharuskan peserta
didik berinteraksi dengan media digital, namun interaksi tersebut ada batasannya,
yang mana batasan tersebut dipengaruhi oleh kurikulum sekolah sebagai acuan
belajar peserta didik. Sedangkan dalam hal ini interaksi digital yang dilakukan
peserta didik di SMK Hidayatus Sholihin belum diketahui batasannya. Artinya
interaksi tersebut terkait dengan pembelajaran atau atau lebih dari itu.
Interaksi digital juga penting untuk diteliti karena interaksi adalah sesuatu
yang sering dilakukan, dan sesuatu yang sering dilakukan biasanya memiliki
dampak. Sebagai seorang pelajar, dampak interaksi biasanya dihubungkan dengan
minat atau motivasi belajar, dan hasil belajar.
Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri
maupun dari luar siswa (dengan menciptakan serangkaian usaha untuk
menyediakan kondisi-kondisi tertentu) yang menjamin kelangsungan dan
memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh
subjek belajar itu dapat tercapai (Sardiman, 84). Bagi siswa belajar, motivasi
merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh siswa ketika ingin belajar.
Karena motivasi adalah prasyarat utama dalam belajar. Logikanya jika motivasi
belajar siswa rendah, maka hasil belajar siswa juga akan rendah dikarenakan
minat siswa ketika melakukan proses belajar mengajar kurang maksimal.
Motivasi sendiri dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan motivasi
ekstrinsik (Sardiman, 89). Motivasi Intrinsik adalah adalah motifatif-motifatif
yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena
dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Artinya
siswa ingin belajar dikarenkan benar-benar ingin memiliki pengetahuan, nilai atau
ketrampilan agar dapat berubah tingkah lakunya secara kontruktif, tidak karena
tujuan yang lain. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan
berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Artinya siswa belajar bukan
dikarenakan kemauannya sendiri melainkan karena adanya dorongan dari luar
atau tujuan-tujuan tertentu jika belajar. Jika dihubungkan dengan motivasi yang
mempengaruhi pembelajaran, interaksi digital bisa dikategorikan motivasi
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ekstrinsik yang mempengaruhi belajar siswa. Hal itu dikarenakan motivasi yang
timbul dikarenkan adanya hubungan siswa dengan media digital dalam kegiatan
belajar mengajar.
Dari uraian tersebut diatas tujuan penulis adalah ingin mengatahui sejauh
mana interaksi digital siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan ada tidaknya
pengaruh interaksi digital terhadap motivasi belajar, dan sejauh mana interaksi
digital mempengaruhi motivasi belajar siswa. Terkait Connectivisme adalah solusi
yang ingin penulis lakukan, apabila terdapat pengaruh adanya interaksi digital
terhadap motivasi belajar siswa.
Connectivisme sebagai pemecahan masalah interaksi digital terhadap
motivasi belajar dikarenkan, interaksi digital menjadi obyek utama yang
mempengaruhi proses pembelajaran. Sedangkan connectivisme adalah teorti
pembelajaran yang dikembangkan di era digital. Yang mana seiring dengan
permasalahan dalam penelitian ini.
Menurut Connectivisme Pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam
lingkungan samar-samar dari pergeseran elemen inti - tidak sepenuhnya di bawah
kendali individu atau guru dengan membangun jaringan belajar. Pembelajaran
connectivism dilakukan secara digital melalui jaringan (network) yang dibangun
di dunia digital (maya) oleh peserta belajar. Dalam connectivism, pembelajaran
juga didefinisikan sebagai: “Kegiatan dimulai dari kegiatan mengetahui sampai
dengan kegiatan menciptakan pengetahuan yang dapat ditindakkan (actionable
knowledge)”.
Connectivisme merupakan integrasi prinsip yang diekplorasi melalui teori
chaos
(para pembelajar berusaha memahami sesuatu dengan menyatakan bahwa arti
(makna/pengetahuan) telah ada (the meaning exists) tantangan bagi pembelajar
adalah untuk mengenali pola polanya yang tersembunyi) network, teori
kompleksitas dan organisasi diri. Dimana belajar merupakan proses yang terjadi
dalam lingkungan yang tidak nampak terhadap elemen-elemen atau komponenkomponen pembelajaran. Adapun komponen-komponen pembelajaran tersebut
meliputi: Tujuan; Peserta didik; Pendidik; Bahan atau materi pelajaran;
Pendekatan dan metode /Strategi; Sumber belajar; Evaluasi.
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Dalam teori pembelajaran connectivism, premisnya adalah pengetahuan ini
ada di dunia bukan hanya ada dalam satu individu saja (guru saja). Tetapi tersebar
diberbagai lapisan dunia atau disetiap orang. Dengan menghubungkan satu orang
dengan orang lainnya di dunia yang memiliki pengetahuan yang beragam maka
kita bisa belajar dengan sendirinya. Connectivism yang secara eksplisit
pembelajaran dengan menggunakan media digital dan membangun jaringan
belajar, dilandasi oleh pemahaman akan kenyataan bahwa pengambilan keputusan
di era informasi akan didasarkan pada landasan - landasan yang berubah dengan
cepat.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yang
sifatnya deskriptif analitik. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana
peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan teknik-teknik observasi,
wawancara atau interview, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya
untuk menyajika respon-respon dan perilaku subyek (Setyosari, 2007).
Dalam

penelitian

ini

penulis

menggunakan

penelitian

kualitatif,

dikarenkan peneliti melakukan studi kasus untuk mengumpulkan data atau
informasi secara mendalam tentang hubungan dan pengaruh Interaksi digital
terhadap motivasi belajar dan Connectivisme sebagai alternativ pemecahan
masalah akibat hubungan dan pengaruh interaksi digital terhadap motivasi belajar.
Dalam penelitian ini tekanan pada proses bukan hasil. Meskipun
peneliti memerlukan hasil belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar.
Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa,
dan bagaimana untuk mengungkap proses bukan hasil suatu kegiatan. Apa yang
dilakukan, mengapa dilakukan dan bagaimana cara melakukannya memerlukan
pemaparan suatu proses mengenai fenomena tidak dapar dilakukan dengan ukuran
frekuensinya saja. Pertanyaan di atas menuntut gambaran nyata tentang kegiatan,
prosedur, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi dalam konteks lingkungan di
mana dan pada saat mana proses itu berlangsung. Proses alamiah dibiarkan terjadi
tanpa intervensi peneliti, sebab proses yang terkontrol tidak akan menggambarkan
keadaan yang sebenarnya. Peneliti tidak perlu mentaransformasi data menjadi
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angka untuk mengindari hilangnya informasi yang telah diperoleh. Makna suatu
proses dimunculkan konsep-konsepnya untuk membuat prinsip bahkan teori
sebagai suatu temuan atau hasil penelitian tersebut.
Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai subyek yang melakukan
penelitian di SMK Hidayatus Sholihin khususnya pada mata pelajaran KKPI
tahun ajaran 2015-2016. Sedangkan obyek yang yang dijadikan penelitian adalah
siswa-siswa SMK Hidayatus Sholihin yang berjumlah 145 siswa, Baik Perempuan
maupun Pria. Yang terdiri dari 2 Konsentrasi Jurusan yaitu Teknik Busana dan
Teknik Kendaraan Ringan.
Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian dilakukan di SMK Hidayatus Sholihin yang berjumlah
145 siswa. SMK Hidayatus Sholihin merupakan lembaga Pendidikan tingkat
Menengah Kejuruan dibawah Yayasan Pondok Pesantren. Penelitian dilakukan
secara berkelanjutan pada semester gasal tahun ajaran 2015-2016, yaitu antara
bulan September – November.
Sumber Data dan Prosedur Pengumpulan Data
Sumber dan pengumpulan data adalah hasil pengamatan terhadap perilaku
siswa, terkait :
1) Interaksi digital siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan
menggunakan lembar pengamatan dan wawancara dengan format :
a) Lembar Pengamatan
Dilakukan dan diisi oleh guru dengan mengamati aktifitas siswa
1. Dari jumlah siswa yang dijadikan obyek penelitian berapa siswa
kah yang memiliki alat-alat elektronik disini?
Jenis Media
Digital

Merek

Jumlah

Jumlah
Siswa

Jumlah
Keseluruhan
Siswa

HP
Tablet
SmartPhone
Laptop/Komputer
Tabel 1. Pedoman pengamatan 1”jumlah siswa yang memiliki
alat elektronik”
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2. Menurut pengamatan anda sejauh mana siswa – siswi melakukan
interaksi digital baik online maupun offline, dengan menggunakan
media berikut ini:
Jam

Jenis Media
Digital
HP
Tablet
SmartPhone
Laptop/Komputer

Tabel 2. Pedoman Pengamatan 2 “jumlah interaksi digital
siswa per menit atau per jam
3. Aktifitas apa saja yang biasanya kamu lakukan ketika siswi
melakukan interaksi digital baik online maupun offline?
b) Lembar wawancara
1. Bagaimana menurut anda tentang teknologi masa kini?
2. Dari yang saya sebutkan, manakah media elektronik yang kamu
miliki?
Jenis Media
Digital

Iya

Tidak

HP
Tablet
SmartPhone
Laptop/Komputer
Tabel 3. Pedoman wawancara 1 media elektronik yang
dimiliki
3. Dari yang saya sebutkan, media manakah yang sering kamu
gunakan ?
Jenis Media
Digital

Sering

Jumlah jam

HP
Tablet
SmartPhone
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Laptop/Komputer
Tabel 4. Pedoman wawancara 2 ―jumlah interaksi digital ―
2) Pengaruh interaksi digital terhadap motivasi belajar menggunakan lembar
pengamatan dan wawancara, dan hasil belajar
3) dan sejauh mana interaksi digital mempengaruhi motivasi belajar siswa
menggunakan lembar observasi dan hasil belajar
4) Connectivisme adalah solusi yang ingin penulis lakukan, apabila terdapat
pengaruh adanya interaksi digital terhadap motivasi belajar siswa
Analisi Data dan Keabsahan Temuan
Setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti melakukan analisis dengan
berpedoman pada analisis berikut:
Jumlah Jam Keterangan
0-1
Rendah
1-3
Sedang
3-5
Normal
5-7
Tinggi
≤7
Sangat Tinggi
Tabel 5. Tabel pedoman analisis pengaruh interaksi digital terhadap motivasi
belajar
Setelah diketahui hubungan antara interaksi digital terhadap motivasi
belajar, dilakukan penelitian tingkat lanjut yaitu, Analisis pada sampel media
digital, aktifitas interaksi digital yang sering dilakukan oleh peserta didik baik
secara online maupun offline, diantaranya yaitu :
1. Aktifitas sosial atau interaksi digital apa saja yang sering dilakukan oleh
siswa Offline atau Online (Donload, Upload, Game Online, Chatting)
2. Situs apa saja yang sering di kunjungi oleh peserta didik dan kemudian
menganalisis selanjutnya mengambil kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian Interkasi Digital, Motivasi belajar dan Connectivisme terhadap
peserta didik, dimana penelitian dilakukan di SMK Hidayatus Sholihin yang
berada dilingkungan pondok pesantren dengan secara otomatis pengetahuan
agama merupakan prasyarat yang harus dikuasi oleh peserta didik. Baik yang
nyantri maupun yang tidak. Namun dilain itu, dikarenakan perkembangan jaman
dan IT yang semakin lama semakin meningkat, kebutuhan pengetahuan dan
Ketrampilan berkarya peserta didik dalam penguasaan IT di SMK Hidayatus
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Sholihin, juga wajib untuk ditingkatkan. Dan oleh karena itu pula penggunaan
teknologi digital tidak terlalu diperketat. Dikarenakan karakteristik peserta didik
yang merupakan peserta belajar, dimana membutuhkan banyak informasi dari
berbagai sumber belajar tak luput pula dari media digital.
Dari hasil penelitian observasi, wawancara dan hasil belajar dari 145
peserta didik yang tersebar dalam 2 Konsentrasi Kompetensi ―Teknik Kendaraan
Ringan‖ 100 peserta didik dan ―Tata Busana‖ 45 orang, terkait dengan Interaksi
digital, rata-rata peserta didik berinteraksi dengan media digital dalam sehari yaitu
sebagai berikut dapat ditemukan beberapa temuan sebagai berikut:
1) Media teknologi digital yang dimiliki siswa
Jenis Media Digital

Jumlah
siswa

Keterangan
Jumlah
Keseluruhan Siswa

HP

45

145

Tablet

80

145

SmartPhone

85

145

Laptop/Komputer

30

145

Terdapat siswa
yang memiliki
lebih dari satu
media tersebut.

Tabel 7. Jumlah siswa yang memiliki alat elektronik
Berdasrkan temuan tersebut Terdapat siswa yang memiliki lebih dari satu
media. Artinya yaitu terdapat siswa yang selain memiliki HP, ada juga yang
memiliki Tablet, SmartPhone, laptop/komputer. Selain itu terdapat siswa yang
memiliki jenis media digital jumlahnya lebih dari satu, semisal memiliki 2 Tablet.
Hasil penemuan ini digunakan untuk mengukur dan melihat media
elektronik apa saja yang dimiliki oleh siswa untuk menunjang interaksi digital
siswa.
2) Interaksi digital yang dikategorikan kedalam alokasi lama waktu (jumlah jam)
dalam melakukan interaksi dengan media digital adalah sebagai berikut:
Jumlah Jam
0-1
1-3
3-5
5-7
≤7
Jumlah
Tabel 6: Hasil

Keterangan
Rendah
Sedang
Normal
Tinggi
Sangat Tinggi

Jumlah Peserta didik Prosentase
10
6.90%
30
20.69%
15
10.34%
60
41.38%
30
20.69%
145
100%
Interaksi Digital Peserta Didik SMK Hidayatus

Sholihin Tahun 2015-2016
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Kategori Jumlah jam dan keterangan berdasarkan patokan umum,
masyarakat indonesia dalam melakukan interaksi digital.
Temuan ini digunakan untuk melihat seberapa tinggi peserta didik
melakukan interaksi digital. dan berapa jumlah siswanya. Dan dari temuan
tersebut dapat disimpulkan interaksi digital siswa tinggi diantara 5-7 jam yaitu 60
siswa. Dari 145 siswa dengan prosentase 41,38%. Sedangkan lebih dari 7 jam
dengan predikat tinggi yaitu 30 siswa dengan prosentase 20,69%.

Jika

dihubungkan dengan temuan penelitian pada poin satu, media digital yang
dimiliki peserta didik turut mempengaruhi interaksi digital yang mereka lakukan
setiap waktunya.

3) Pada umumnya aktivitas interaksi digital yang dilakukan yaitu: Download,
Upload, Baca berita, Game Online, Chatting, Sosial Media.
Temuan ini peneniliti dapatkan dengan melakukan penelitian lanjut setelah
poin temuan penelitian no 2 ditemukan. Dan dari aktifitas interaksi digital yang
paling sering dilakukan adalah Download, Upload, Baca berita, Game Online,
Chatting, Sosial Media.Temuan ini tentunya sangat bermanfaat untuk menjawab
setiap butir temuan penelitian yang ingin penulis ketahui.

4) Situs yang sering dikunjungi oleh siswa adalah blogspot, wikipedia,
facebook, googel, youtube, email, Whatsapp, Blackberry, Instagram.
Sebagai seorang peneliti yang juga berperan sebagai guru yang mengajar
mata pelajaran KKPI di SMK Hidayatus Sholihin. Peneliti tidak hanya ingin
mengetahui seberapa besar aktifitas ineraksi sosial dan pengaruhnya terhadap
motivasi belajar. Tetapi peneliti juga ingin mengawasi peserta didik terhadap
segala aktifitas didunia maya. Dikarenakan media digital terutama media online
penyebaran informasinya sangat cepat dan tak terbatas. Selain itu semua informasi
bisa diunggah, diunduh tanpa memperhatikan siapa yang mengunggah atau
mengunduh dan bagaimana dampaknya. Oleh karena itu temuan penelitian ini
juga penting bagi peneliti agar peserta didik tidak terjerumus dalam mengakses
informasi yang membahayakan.

5) Tingkat pengetahuan dan hasil karya Pengoperasian Komputer yang
melingkupi seluruh Aspek pengetahuan dan ketrampilan dasar penguasaan
dari Software sampai Hardware.
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Rata – rata rendah hal tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu : 1. Mereka
kurang memahami hakekat belajar dan dalam definisi mereka belajar adalah
ketika bertemu dengan Bapak ibu Guru dikelas. 2. Pengetahuan awal peserta didik
tentang desain rendah. 3. Teknologi Informasi merupakan ilmu Teknik dan
Praktik 4. Tidak semua peserta bisa mengikuti Instruktur Guru dikelas (terbatas
pada tingkat pemahaman, kecepatan, ketelatenan, dan Bakat menggammbar atau
desain).
6) Ditemukan interaksi digital mempengaruhi motivasi belajar siswa
Dari survey yang penulis lakukan rata-rata peserta didik dalam
seharinya berinteraksi dengan media digital antara 3-7 jam lebih dalam
seharinya. Dalam survey selanjutnya penulis dapatkan bahwasannya
interaksi digital yang peserta didik beragam diantaranya yaitu, Download,
upload, Chating, Interaksi Sosial media, Game online. Namun interaksi yang
paling banyak dilakukan adalah Interaksi Sosial dimana setiap peserta didik
rata-rata memiliki akun media sosial kurang lebih 3-5 akun media sosial
(Facebook, Line, Instagram, Blogs,Whatsapp).
Interaksi digital mempengaruhi motivasi belajar siswa juga dikategorikan
lagi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif artinya interaksi
digital yang siswa lakukan dapat mempengaruhi siswa dalam rangka
meningkatkan motivasi belajar yang baik. Dikarenakan interaksi digital yang
siswa lakukan adalah interaksi digital yang berkaitan dengan pembelajaran.
Artinya kegiatan interaksi dilakukan siswa untuk mendapat ilmu pengetahuan
tambahan dengan menggunkana media digital. Interaksi digital mempengaruhi
motivasi belajar siswa juga dikategorikan negative apabila interaksi digital yang
siswa lakukan justru menjadikan siswa malas untuk belajar dan memberikan hasil
belajar siswa yang rendah.
Dengan adanya berbagai temuan diatas Pengembangan pembelajaran
Connectivisme
Digital,

Untuk Meningkatkan motivasi belajar Peserta Didik Di Era

menarik untuk dilakukan karena Connectivisme dikembangkan diera

digital, selain dari pada itu peserta didik juga banyak dipengaruhi dan berinteraksi
dengan media digital. Harapan pembelajaran Connectivisme akan semakin
mempermudah peserta didik untuk belajar tanpa tergantung belajar harus dikelas
dan mengandalkan kehadiran guru semata. Yang mana jika guru berhalangan
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tidak hadir dikelas maka peserta didik akan gagal belajar. Premisnya dalam
Connectivisme adalah

dengan membangun

jaringan belajar kita dapat

mengkontruksi ilmu sebanyak-banyaknya dan dapat belajar dengan sendirinya.
Selain itu peserta didik dapat memanfaatkan kegiatan Interaksi Digital khususnya
Interaksi Media sosial kedalam kegiatan yang positif yaitu Belajar dan
Pembelajaran.
Pembelajaran melibatkan banyak komponen diantaranya yaitu Pesan,
Orang, Bahan, Alat, Tehnik, Latar (AECT; 1994). Salah satu diantara komponen
tersebut adalah orang, yang dimaksud orang disini adalah guru dan peserta didik
yang merupakan obyek dan subyek belajar. Dalam pandangan beberapa teori
pembelajaran sangat dibatasi dan ditentukan siapa yang menjadi obyek belajar
dan siapa yang menjadi subyek belajar. Namun pada teori pembelajaran tertentu
tidak lagi mempermasalahkan siapa obyek belajar, dan siapa subyek belajar,
namun lebih menekankan istilah fasilitator atau pendamping atau juga pengarah.
Perlu adanya beberapa batasan istilah tersebut diatas untuk menentukan model
dan strategi apa yang tepat digunakan dalam pembelajaran.
Salah satu perencanaan yang baik dan berorientasi pada kondisi peserta
didik berdasarkan temuan-temuan penelitian diatas adalah dengan menggunakan
pembelajaran connectivisme. Connectivisme adalah suatu teori pembelajaran yang
dikembangkan oleh George Siemens dan Stephen Downes (2005) di era digital
yang sifat pengkajian ilmunya disesuaikan dengan kebutuhan masa kini, dimana
segala sesuatunya lebih banyak dilakukan dengan digital.
Dalam penelitian sebelumnya Salah satu penelitian yang dilakukan oleh
(Muhammad Firman Karim,2014) ―Pembelajaran Entreupreneurship Melalui
Online Berdasarkan Connectivism‖ dimana penelitian dilakukan pada Universitas
Terbuka, yang mana pada Universitas Terbuka Pembelajaran dilakukan dengan
sistim Jarak Jauh, ditangani secara makro (tingkat negara, regional, internasional),
maupun mikro (tingkat satuan pendidikan) dan semuanya dilakukan dengan suatu
manajemen. Manajemen berarti pengalokasian 6 M (Manusia, Modal, Market,
Metoda,Materi,

Mesin

/peralatan);

melalui

proses

Perencanaan,

Pengorganisasian, Penggerakkan,dan Pengendalian, untuk mencapai suatu
sasaran yang telah ditetapkan. Dan oleh karena agar semakin efektif dan efisien
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pembelajaran dilakukan secara online dengan mengikuti perkembangan Teknologi
Informasi.
Untuk melakukan pembelajaran Connectivisme terdapat beberapa prinsip
dasar yang harus dipahamai bersama. Prinsip-prinsip Connectivism menurut
Karim (2013) dan Gerorge Siemens terdiri atas :
1. Pembelajaran dan pengetahuan berada dalam keaneka-ragaman (diversity)
pandangan/pendapat/opini.
2. Pembelajaran merupakan suatu proses menghubungkan sumber-sumber
informasi terutama node-node khusus. Selain itu, pembelajaran dapat terjadi
di luar diri manusia ( may reside in non-human appliances )
3. Kapasitas untuk dapat mengetahui lebih penting dari pada apa yang saat ini
diketahui.
4. Mendorong dan memelihara hubungan-hubungan dan network diperlukan
untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran berkelanjutan.
5. Kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan antara bidang-bidang, ideide, dan konsep-konsep merupakan keterampilan inti.
6. Kemutakhiran ( akurat, pengetahuan up-to-date ) merupakan tujuan dari
kegiatan pembelajaran connectivism
7. Pengambilan keputusan merupakan proses pembelajaran.
8. Memilih apa yang akan dipelajari sangat penting dalam menghadapi ―banjir
informasi‖.
9. Makna dari informasi yang masuk harus dilihat melalui ―kacamata‖ suatu
pergeseran realitas. Suatu jawaban yang benar saat ini dapat salah besok pagi
karena adanya perubahan ―iklim‖ informasi yang mempengaruhi keputusan
tersebut.
Menurut hemat penulis Penerapan Pembelajaran Connectivisme efektif dan
efisien dapat diterapan disegala mata pelajaran dan segala kondisi hasil motivasi
belajar positive maupun negative. Hal itu dikarenakan Peserta didik tidak hanya
terkoneksi dengan guru mata pelajaran itu saja, tapi kepada semua ahli mata
pelajaran yang bersangkutan.
Jika kita baik dalam membentuk jaringan belajar maka kita juga
akan mendapatkan pembelajaran yang baik. Pembelajaran yang baik tentu
dampaknya terhadap ilmu pengetahuan dan ketrampilan berkarya peserta
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didik dalam setiap bidang. Connectivism mempunyai implikasi terhadap
semua aspek kehidupan
Dengan memasukkan teknologi dan melakukan hubungan/koneksi
(Connection

Making)

sebagai

kegiatan

pembelajaran,

kita

mulai

menggerakkan pembelajaran memasuki era digital. Kita tidak dapat lagi
memperoleh pembelajaran yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu
secara individual. Kita memperoleh kompetensi kita dengan melakukan
hubungan-hubungan atau membentuk jaringan belajar.
Pengembangan

pembelajaran

George

Siemens

dapat

dikaji

dan

dikembangkan dalam 4 domain (wilayah) sebagai berikut :
Domain I – Analisa dan Validasi


Tahap 1 Analisa - terdiri dari Analisa Jejaring Sosial, Analisa Organisasi,
Analisa Struktur, Analisa Budaya, dan Analisa Aliran Pengetahuan



Tahap 2 Evaluasi dan Representasi – terdiri dari penyiapan Representasi
Visual, dan Kelengkapan data



Tahap 3 Validasi – terdiri dari penyiapan Panel Penanggap, Ketelitian
Pandangan Latar Belakang



Tahap 4 Pengembangan Peta Pembelajaran – terdiri dari penyiapan
Sumber Daya,Tipe Pembelajaran, Tipe Elemen Elemen Pembelajaran,
Tujuan Pembelajaran, Strategi Organisasi.

Domain II – Desain Ekologi dan Pembangunan Jejaring


Tahap 5 Ekologi – yang meliputi Desain, Piloting, Penyebaran,
Pengembangan

Domain III – Pembelajaran Adaptif dan Siklus Pengetahuan


Tahap 6 Mempersiapkan Pembelajar dan Mendorong Pembelajaran –
yang terdiri dari Kajian Elemen Elemen Ekologi, Membangun
Keterampilan

Pembelajar,Membangun

Percaya

Diri,

Membantu

Berpartisipasi Dalam Dunia Connectivism,Penanaman Dalam Proses
Organisasi, Penanaman Dalam Kebiasaan Kebiasaan Organisasi.
Domain IV – Kajian Ulang Sistem dan Evaluasi


Tahap 7 Assesment dan Evaluasi – yang dilakukan terhadap Tingkat
Kembalian,Ekologi, Rancangan, Keberhasilan, Para Pembelajar



Tahap 8 Revisi dan Penyesuaian – yang terdiri dari Koreksi, Kompensasi,
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Penyesuaian.

KESIMPULAN
1. Temuan ini digunakan untuk melihat seberapa tinggi peserta didik
melakukan interaksi digital. dan berapa jumlah siswanya. Dan dari temuan
tersebut dapat disimpulkan interaksi digital siswa tinggi diantara 5-7 jam
yaitu 60 siswa. Dari 145 siswa dengan prosentase 41,38%. Sedangkan
lebih dari 7 jam dengan predikat tinggi yaitu 30 siswa dengan prosentase
20,69%.

Jika dihubungkan dengan temuan penelitian pada poin satu,

media digital yang dimiliki peserta didik turut mempengaruhi interaksi
digital yang mereka lakukan setiap waktunya.
2. Situs yang sering dikunjungi oleh siswa adalah blogspot, wikipedia,
facebook, googel, youtube, email, Whatsapp, Blackberry, Instagram. Pada
umumnya aktivitas interaksi digital yang dilakukan yaitu: Download,
Upload, Baca berita, Game Online, Chatting, Sosial Media.
3. Hubungan antara “Connectivisme” dalam meningkatkan motivasi belajar
dan interaksi digital de era digital adalah upaya memasukkan teknologi
dan melakukan hubungan/koneksi (Connection Making) sebagai kegiatan
pembelajaran.
DAFTAR PUSTAKA
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19:00 pm

34

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA
BEASISWA PPA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO
Achmad Jauhari
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura
Email : Jauhariaja@gmail.com

ABSTRAK
Pemerintah memberikan fasilitas beasiswa kepada para siswa yang berprestasi,salah satunya
adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA). Universitas trunojoyo selaku
penyelenggara pendidikan tinggi mempunyai hak akses yang sama dalam mengelola beasiswa
PPA. Universitas trunojoyo menyerahkan sepenuhnya penyeleksian penerima beasiswa PPA
kepada masing masing fakultas termasuk fakultas teknik didalamnya. Dalam melakukan
penyeleksian fakultas teknik universitas trunojoyo memasukkan beberapa kriteria diantaranya
indeks prestasi kumulatif (IPK), penghasilan orang tua, kepemilikan rumah, daya listrik,
pembayaran PDAM, dan jumlah Tanggungan. Dalam melakukan penyeleksian yang dilakukan
secara manual dan dianggap kurang efektif maka dikembangkan sebuah sistem pendukung
keputusan penerima beasiswa PPA dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting
(SAW). Metode SAW mengharuskan memberikan pembobotan pada masing masing kriteria.
Didalam sistem pendukung keputusanini bobot pada masing masing kriteria ditentukan pembantu
dekan 3 fakultas teknik selaku pembantu bidang kemahasiswaan. Kriteria yang ada nantinya
dibagi menjadi dua yaitu kriteria benefit dan kruteria cost. Berdasrkan kriteria yang ada
diperoleh matrik ternormalisasi yang selanjut akan dilakukan perangkingan dengan
menjumlahkan hasil perkalian matriks ternormalisasi dengan vektor bobot dan dipilih hasil
terbesar sebagai alternative terbaik sebagai solusi. Dengan adanya sistem pendukung keputusan
ini maka penyeleksian penerima beasiwa PPA di fakultas teknik akan lebih objektif dan cepat.
Kata kunci : Beasiswa PPA, Sistem Pendukung Keputusan, Metode SAW.

LATAR BELAKANG
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan dan
merupakan hak warga negara indonesia untuk mendapatkannya. Berbagai upaya
telah dilakukan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia, salah satu
cara yang dilakukan adalah Pemerintah melalui Direktorat jenderal Pendidikan
Tinggi – Kementerian Pendidikan Nasional, mengupayakan pemberian bantuan
biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dalam bentuk Beasiswa Peningkatan
Prestasi

akademik (PPA). Beasiswa PPA ditujukan kepada mahasiswa yang

berprestasi dan kurang mampu, seperti halnya beasiswa lainnya pemohon
beasiswa PPA harus memenuhi beberapa syarat, baik syarat umum ataupun syarat
khusus. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan bisa mengajukan permohonan
tertulis kepada Rektor/Ketua/Direktur atau pimpinan perguruan tinggi yang
berwenang untuk mendapatkan bantuan beasiswa PPA. Universitas trunojoyo
madura selaku perguruan tinggi penyelenggara pendidikan juga mendapatkan hak
yang sama dengan perguruan tinnggi lain. Dalam hal ini bantuan beasiswa PPA
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yang diberikan oleh pemerintah juga bisa diakses oleh mahasiswa universitas
trunojoyo madura.
Dalam hal penyeleksian penerima beasiswa PPA, Universitas trunojoyo
menyerahkan penyeleksian dilakukan di masing masing fakultas termasuk
fakultas teknik. Dalam proses penyeleksian yang dilakukan fakultas teknik ada
beberapa kriteria yang dijadikan bahan pertimbangan bagi calon penerima
beasiswa PPA. Fakultas teknik yang selama ini melakukan penyeleksian secara
manual menginginkan adanya sebuah sistem pendukung keputusan dalam
penyeleksian penerima beasiswa PPA. Kriteria yang digunakan dalam penentuan
penerima beasiswa PPA fakultas teknik antara lain : indeks prestasi kumulatif
(IPK), penghasilan orang tua, kepemilikan rumah, daya listrik, pembayaran
PDAM, dan jumlah Tanggungan. Sistem keputusan ini memproses kriteria yang
dijadikan bahan pertimbangan dengan menggunakan metode Simple Additive
Weighting (SAW). Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan
mempermudah penentuan siapa saja yang berhak menjadi penerima beasiswa
PPA. Sistem di bangun dengan menggunakan metode SAW karena metode ini
sederhana.Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari
rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW
membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat
diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan
metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi
situasi Multiple Attribute Decision Making (MADM). MADM itu sendiri
merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari
sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode SAW ini mengharuskan
pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk
alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara dan
bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah
melewati proses normalisasi matriks sebelumnya.
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode SAW merupakan
salah satu solusi untuk memfasilitasi pihak pihak fakultas teknik universitas
trunojoyo dalam menentukan penyeleksian penerima beasiswa PPA. Dalam
sistem yang dibuat, pihak fakultas secara fleksibel dapat menentukan aspek
penilaian berdasarkan kriteria penilaian pada setiap aspek tersebut sesuai dengan
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kebutuhan. Setelah itu pihak fakultas melakukan input nilai setiap kriteria dan
sistem akan melakukan perhitungan sesuai prinsip SAW yang pada akhirnya
menghasilkan suatu penentuan peringkat yang dapat membantu pihak fakultas.

METODE PENELITIAN
Sebuah penelitian akan berhasil dengan baik jika dilakukan dengan adanya
metodologi yang baik pula. Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan metodologi
yang dilakukan.
1.study lapangan
Study lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan
data pemohon penerima beasiswa PPA fakultas teknik universitas trunojoyo.
2. analisa data
Pada tahap pengolahan data dilakukan beberapa tahapan diantaranya
analisa data, pada tahap analisa data dilakukan analisa kira kira data apa saja yang
dibutuhkan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan.
3. perancangan
Pada tahap perancangan dilakukan perancangan data dan perancangan
sistem pendukung keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perancangan Sistem
Perancangan sistem pendukung keputusan ini dibuat dengan penggunakan
use case diagram. Didalam sistem ini terdiri dari seorang aktor dan 4 proses use
case seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Use case sistem pendukung keputusan penerima beasiswa PPA
Use case sistem yang ditunjukkan pada gambar 1 dapat dijelaskan sebagai
berikut :
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1. Entry data pendaftar beasiswa PPA merupakan fitur untuk menginputkan
mahasiswa fakultas teknik yang mendaftar beasiswa PPA.
2. Manage data pendaftar beasiswa PPA merupakan fitur untuk mengelola
data pendaftar.
3. Penyeleksian penerima beasiswa PPA merupakan fitur yang nantinya
berjalan otomatis ketika pengelolaan data pendaftar selesai dilakukan.
4. Report hasil penerima beasiswa merupakan fitur untuk mencetak data
pendaftar yang diterima maupun tidak diterima.
2. Perhitungan Metode SAW
Langkah Penyelesaian Simple Additive Weighting (SAW) Langkah
Penyelesaian SAW sebagai berikut :
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan
keputusan, yaitu Ci.
2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.
3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria(Ci), kemudian melakukan
normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut
(atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks
ternormalisasi R.
4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian
matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar
yang dipilih sebagai alternatif terbaik (Ai)sebagai solusi.
Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah :

Dimana :
rij = rating kinerja ternormalisasi
Maxij = nilai maksimum dari setiap baris dan kolom
Minij = nilai minimum dari setiap baris dan kolom
Xij = baris dan kolom dari matriks
Dengan rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut Cj; i
=1,2,…m dan j = 1,2,…,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan
sebagai
:
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Dimana :
Vi = Nilai akhir dari alternatif
wj = Bobot yang telah ditentukan
rij = Normalisasi matriks
Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih
Kriteria yang digunakan oleh fakultas teknik adalah : indeks prestasi
kumulatif (IPK), penghasilan orang tua, kepemilikan rumah, daya listrik,
pembayaran PDAM, dan jumlah Tanggungan
Didalam metode SAW kriteria dapat dibagimenjadi dua bagian yaitu
kriteria benefit dan kriteria cost. Penentuan kriteria yang dapat digolongkan ke
dalam kriteria benefit · Indeks Prestasi Kumulatis, Penghasilan Orang Tua,
Jumlah Tanggungan, Penentuan kriteria yang dapat digolongkan ke dalam kriteria
cost · Kepemilikan Rumah, Daya Listrik, Pembayaran PDAM. Penjelasan tentang
kriteria dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Tabel Kriteria
No
1
2
3
4
5
6

Kriteria
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Keterangan
Indeks Prestasi Kumulatif
Penghasilan Orang Tua
Kepemilikan Rumah
Daya Listrik
Pembayaran PADM
Jumlah Tanggungan

Setelah penentuan kriteria selanjutnya akan dilakukan pembobotan dan
dalam hal ini pembobotan dilakukan oleh Pembantu dekan 3 selaku bidang
kemahasiswaan Fakultas Teknik. Detail nilai pembobotan dapat dilihat pada tabel
2.
No
1
2
3
4
5
6

Kriteria
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Tabel 2. Tabel Nilai Bobot
Keterangan
Indeks Prestasi Kumulatif
Penghasilan Orang Tua
Kepemilikan Rumah
Daya Listrik
Pembayaran PADM
Jumlah Tanggungan

Nilai Bobot
0.30
0.20
0.15
0.10
0.10
0.15
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Tabel 3. Pembobotan kriteria
Alternatif
A1
A2
A3

Kriteria
C1
0.8
0.7
0.8

C2
0.75
0.8
0.6

C3
0.7
0.6
0.75

C4
0.8
0.7
0.8

C5
0.75
0.8
0.7

C6
0.7
0.8
0.7

Dari tabel pembobotan kriteria dikonversi kedalam maktrik keputusan seperti
dibawah ini :

X=

Dari matriks keputusan X dinormalisasi berdasar kriteria benefit dan kriteria cost,
untuk kriteria benefit menggunakan rumus

sedangkan untuk

kriteria cost dengan rumus
Maka didapat :
Kriteria benefit
R11 = 0.8/0.8 =1
R21 = 0.7/0.8 = 0.875
R31 = 0.8/0.8 = 1

R12 = 0.75/0,8 = 0.937
R22 = 0.8/0.8 = 1
R32 = 0.6/0.8 = 0.75

R13 = 0.7/0.75 = 0.933
R23 = 0.6/0.75 =0.8
R33 = 0.75/0.75 = 1
Kriteria cost
R14 = 0.7/0.8 =0.875
R24 = 0.7/0.7 = 1
R34 = 0.7/0.8 = 0.875

R15 = 0.7/0,75 = 0.933
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R25 = 0.7/0.8 = 0.875
R35 = 0.7/0.7 = 1

R16 = 0.7/0.7 = 1
R26 = 0.7/0.8 = 0.875
R36 = 0.7/0.7 = 1
Dari hasil normalisasi selanjutnya dikonversi ke matriks R
R=
Selanjutnya dari matrik R dibuat perangkingan dengan rumus

Maka didapat :
V1 = 0.958
V2 = 0.901
V3 = 0.938
Dengan hasil seperti terlihat maka prioritas penerima beasiswa PPA secara
berurutan adalah V1, V3, V2.

KESIMPULAN
Penerapan metode SAW dalam sistem pendukung keputusan penerima
beasiswa PPA memberikan hasil yang lebih objektif dan lebih cepat.
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ABSTRAK
Seorang guru dimanapun berada adalah sosok manusia biasa yang tidak lepas dari kodratnya
sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai seorang individu, seorang guru terkadang memiliki
berbagai macam agenda dan kegiatan yang harus dijalaninya setiap hari. Seorang guru
dimanapun berada adalah sosok manusia biasa yang tidak lepas dari kodratnya sebagai makhluk
individu dan juga sebagai sosial.
Sebagai makhluk individu, seorang guru terkadang memiliki berbagai macam agenda dan
kegiatan yang harus dijalaninya setiap hari. Mulai dari makan, minum, tidur, bersih bersih
rumah, mengerjakan tugas dan lainnya.
Kadangkala rutinitas individual ini memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak bagi seorang
guru. Dan bisa jadi dengan segudang kegiatan tersebut, seorang guru dapat mengalami gangguan
kesehatan atau sakit.
Guru generasi lama biasanya mengganti kekosongan di kelas ini dengan cara memberikan tugas
untuk mengerjakan soal-soal yang ada di Lembar Kegiatan Siswa (LKS).
Ada juga sebagia guru yang mengganti ketidakhadirannya di kelas dengan menyuruh para siswasiswinya untuk membuat rangkuman pada bab yang sedang atau akan dipelajari.
Pola baru yang akan kami bahas merupakan bagian dari E-Learning. Semua orang tahu tentang
E-Learning yang merupakan perangkat lunak dari sebuah kemajuan teknologi informasi yang
diterapkan dalam dunia pembelajaran.
Di era teknologi informasi seperti saat ini semua bidang kehidupan tak terkecuali dunia
pendidikan sangat memerlukan kemajuan ini demi memberikan akses kemudahan yang lebih
efisien dalam mensukseskan tujuan pendidikan itu sendiri. Pola yang dimaksud adalah
menggunakan aplikasi Microsoft Producer for Power Point dalam mengganti ketidakhadiran guru
di dalam kelas, sehingga siswa tetap mendapatkan pembelajaran secara mandiri yang berbasis ELearning
Kata kunci : E-Learning, Microsoft Producer for Power Point

PENDAHULUAN
Seorang guru dimanapun berada adalah sosok manusia biasa yang tidak
lepas dari kodratnya sebagai makhluk individu dan juga sebagai sosial.
Sebagai makhluk individu, seorang guru terkadang memiliki berbagai
macam agenda dan kegiatan yang harus dijalaninya setiap hari. Mulai dari makan,
minum, tidur, bersih bersih rumah, mengerjakan tugas dan lainnya.
Kadangkala rutinitas individual ini memakan waktu dan tenaga yang cukup
banyak bagi seorang guru. Dan bisa jadi dengan segudang kegiatan tersebut,
seorang guru dapat mengalami gangguan kesehatan atau sakit.
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Belum lagi jika seorang guru tersebut masih lajang dan pada suatu saat dia
akan menjalani prosesi pernikahan dengan pasangan hidupnya, maka guru
tersebut akan berhalangan hadir ke sekolah untuk melaksakan kegiatan
pembelajaran
Sebagai makhluk sosial, seorang guru memiliki segudang kegiatan sosial
yang harus dia jalani untuk menampilkan eksistensi dirinya di tengah-tengah
masyarakat.
Sebagai contoh, kadangkala seorang guru berhalangan hadir ke sekolah
dikarenakan guru tersebut harus menghadiri undangan pernikahan keluarga atau
teman sejawatnya. Belum lagi jika guru terebut harus menghadiri acara
pemakaman atas keluarga atau teman sejwat yang meninggal dunia.
Tentunya beberapa alasan di atas sangat meungkinkan seorang guru untuk
tidak masuk ke dalam kelas untuk memberikan pembelajaran bagi siwa-siswinya.
Jika seorang guru sudah mengalami masa masa sakit atau ada yang mau
menikah atau guru tersebut harus disibukkan dengan segudang agendanya sebagai
makhluk sosial, maka secara otomatis tugas dan tanggung jawabnya sebagai
seorang pendidik untuk sementara waktu akan ditinggalkan.
Konsekuensi yang di dapat adalah para siswa di kelas yang akan terkena
dampak negatifnya. Dengan ketidakhadiran guru di kelas, maka kegiatan
pembelajaran akan berhenti dan mengalami kekosongan.
Guru generasi lama biasanya mengganti kekosongan di kelas ini dengan
cara memberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal yang ada di Lembar
Kegiatan Siswa (LKS).
Ada juga sebagia guru yang mengganti ketidakhadirannya di kelas dengan
menyuruh para siswa- siswinya untuk membuat rangkuman pada bab yang sedang
atau akan dipelajari.
Pola pemberian tugas untuk mengerjakan LKS atau membuat rangkuman
kepada siswa ini oleh penulis disinyalir kurang efektif dan efisien dalam era
global saat ini.
Ketidak-efektifan dan ketidak-efisienan tersebut bisa dijabarkan dalam
bebrapa indicator berikut ini, diantaranya:
1. Siswa bebas keluar masuk kelas
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2. Siswa akan mengandalkan teman yang pintar untuk mencontek jawaban
tugas di LKS
3. Siswa akan tidak terkontrol perilakunya di dalam kelas
4. Siswa dirugikan karena tidak mendapat sajian materi yang seharusnya dia
dapat
5. Siswa tidak bisa berinteraksi langsung dengan gurunya apabila ditemukan
kesulitan dalam belajar
6. Siswa tidak bisa membanfgun iklim belajar yang kondusif dengan siswa
lainnya dikarenakan tidak adanya strategi pembelajaran yang terstruktur
7. Siswa tidak mampu mengembangkan bakat minatnya karena pemberian
tugas dan merangkum adalah kegiatan yang monoton
8. Siswa tidak mampu mengembangkan potensinya pada bab-bab tertentu
Menurut hemat penulis pola-pola yang dilakukan oleh guru yang berhalangan
hadir yang sudah dipaparkan di atas harus diganti dengan pola terbaru yang juga
memperhatikan aspek kenyamanan siswa dalam menerima dan melaksanakan
kegiatan belajar dan pembelajaran.
Bukan hanya kenyamanan siswa, ketercapaian SK/KD dalam sebuah materi
pembelajaran seharusnya tetap siswa dapatkan meskipun guru pengampu mata
pelajaran tersebut bverhalangan hadir ke dalam kelas.
Pola baru yang akan penulis tawarkan ini sebenarnya sudah banyak dikenal
oleh banyak orang seperti para guru, dosen, mahasiswa di bidang pendidikan
ataupun pelaku pendidikan.
Pola baru yang akan kami bahas merupakan bagian dari E-Learning. Semua
orang tahu tentang E-Learning yang merupakan perangkat lunak dari sebuah
kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam dunia pembelajaran.
Di era teknologi informasi seperti saat ini semua bidang kehidupan tak
terkecuali dunia pendidikan sangat memerlukan kemajuan ini demi memberikan
akses kemudahan yang lebih efisien dalam mensukseskan tujuan pendidikan itu
sendiri.

45

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

PEMBAHASAN

Gambar 1. Logo Ms. Producer for Power Point

Aplikasi Microsoft Producer for Power Point termasuk bagian dari ELearning. E-Learning merupakan pembelajaran yang disusun dengan tujuan
menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung
proses pembelajaran (Michael, 2013:27)
Selanjutnya pemgertian E-learning dalam (Chandrawati: 2010) ialah proses
pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prisnsip dalam proses
pembelajaran dengan teknologi.
Pengertian lain dari E-Learning adalah sistem pembelajaran yang digunakan
sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus
bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswanya. (Ardiansyah: 2013)
Karakteristik E-Learning menururt Nursalam (2008:135), diantaranya: (1)
menafaatkan jasa teknologi elektronik, (2) memanfaatkan keunggulan computer,
(3) Menggunakan bahan ajar mandiri yang disimpan dalam computer sehingga
dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan dimana saja dan lain
sebagainya.
Beberapa keunggulan dari aplikasi ini, diantaranya:
1. Program ini bisa dengan mudah di download di internet atau beberapa
situs yang menyediakannya
2. Mudah dipelajari dan diaplikasikan oleh semua pelaku pendidikan
meskipun dengan kemampuan terbatas dalam dunia komputerisasi
3. Merupakan aplikasi yang dapat menggabungkan antara tampilan presentasi
power point dengan rekaman video yang dibuat oleh penulis
Aplikasi ini telah banyak diguanakan oleh para praktisi pendidikan mulai
dari guru dan dosen di Indonesia. Para guru dan dosen yang ada di perkotaan
tentunya tidak asing lagi dengan perangkat E-Learning ini. Namun hal ini tidak
berlaku bagi guru atau dosen yang ada di daerah pinggiran dan juga di pedesaan.
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Aplikasi ini sangat membantu tugas dan kewajiban seorang guru atau dosen
yang tetap ingin memberikan materi yang akan diajarkannya meskipun yang
bersangkutan berhalangan hadir didalam kelas.

Gambar 2. Tampilan E-Learning Ms. Producer for Power Point

Berikut ini akan disajikan beberapa langkah dalam menjalankan Microsoft
producer for power point, yaitu:
a. Buka aplikasi Microsoft producer for power point

Gambar 3. Proses awal
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b. Lalu klik Slides

Gambar 4. Klik Slide
c. Klik 2X Import Slides

Gambar 5. Import Slides
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d. Pemilihan file PPT

Gambar 6. Pemilihan file PPT
e. Lalu klik Open di pojok kanan bawah

Gambar 7. Klik Open
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f. Tekan Ctrl + A

Gambar 8. Control A
g.

Drag dan tarik ke kolom slide

Gambar 9. Drag file ke kolom slide
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h.

Klik tombol Capture

Gambar 10. Tombol Capture
i.

Lalu tandai pilihan paling atas & Next

Gambar 11. Pilih Narasi + Video + Audio
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j.

Klik NEXT

Gambar 12. Setting Video + Audio
k.

Klik NEXT

Gambar13. Setting Video + Audio (2)
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l.

Klik Capture di bawah video

Gambar 14. Proses presentasi + perekaman video
m.

Klik NEXT SLIDES

\

Gambar 15. Proses pergantian slides
Nb: Klik Stop lalu save file rekaman di computer dan Klik Finish jika
presentasi dan perekaman sudah selesai
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n.

Klik Publish di bagian atas

Gambar 16. Persiapan Publish
o. Klik My Computer lalu NEXT

Gambar17. Setting Publish Wizard
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p.

Klik NEXT

Gambar 18.
q.

Pemberian nama presentasi

Klik NEXT

Gambar 19. Pemberian nama file producer for ppt
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r.

Klik NEXT

Gambar 20. Pengaturan LAN
s. Klik NEXT

Gambar21. Persiapan pra Publish
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t.

Silahkan tunggu sampai selesai

Gambar 22.
u.

Proses Publish yang memakan banyak waktu

Klik FINISH

Gambar 23. Finishing Publish
v.

Membuka File di My Documenet

Gambar 24.

Cari file yang sudah tersimpan lalu klik kanan, open with dan
pilih internet explorer
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w. Klik YES

Gambar 25. Tahap awal membuka file
x.

Klik kanan pada notifikasi berwarna kuning, Lalu klik Allow Blocked
Content dan klik Yes

Gambar 26. Tahap akhir menuju tampilan Publish
y.
Klik PLAY di pojok kiri atas

Gambar 27. Klik Play untuk memulai E-Learning

58

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

z.

SELESAI

Gambar 20. Sajian E-Learning : Microsoft Producer for Power Point untuk
alternatif pembelajaran di kelas
PENUTUP
Microsoft producer for Power Point merupakan alternatif yang disarankan
oleh penulis untuk mengisi ketidakhadiran guru di dalam kelas dengan berbagai
alasan yang terjadi.
Dengan kehadiran Microsoft producer for Power Point ini diharapkan
dapat memberikan solusi terbaik kepada guru yang memiliki kepentingan di luar
sehinggga harus meninggalkan kelas.
Dan juga manfaatnya akan dirasakan oleh siswa yang tidak akan
ketinggalan mata pelajaran yang dikarenakan ketidakhadiran guru di dalam kelas.
Dengan demikian, maka siswa dan guru sama-sama diuntungkan dengan
hadirnya atau diterapkannya Microsoft producer for Power Point ini di dalam
kelas.
Sekian dan terima kasih
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PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN MATA
PELAJARAN BAHASA INGGRIS POKOK BAHASAN
PERCAKAPAN TEKS DESKRIPTIF
Andi Irawan
Program Studi Teknologi Pembelajaran Pascasarjana Universitas Negeri Malang
E-mail: andi.yawa.tep.um@gmail.com

ABSTRAK
Keberadaan media video pembelajaran sangat tidak diasingkan lagi di dalam kelas. Dengan video
siswa dapat mengingat pesan dengan cepat. Video pembelajaran dapat memutar kembali video
tersebut sesuai kebutuhan. Pembelajaran dengan media video menumbuhkan minat serta
memotivasi siswa untuk selalu memperhatikan pelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara awal yang dilaksanakan di SMP Negeri 25 Malang kelas VIII Mata Pelajaran bahasa
Inggris. Pada materi percakapan teks deskriptif kurang mendapat perhatian dari siswa. Maka dari
itu diperlukan media pembelajaran berbasis visualisasi yaitu video pembelajaran, di mana
pembelajaran ini dapat memberikan stimulus siswa. Berkaitan dengan itu, diperlukan
pengembangan video pembelajaran yang dapat mempermudah siswa memahami pokok bahasan
percakapan teks deskriptif di SMP Negeri 25 Malang.
Tujuan dari pengembangan yaitu untuk menghasilkan suatu produk video pembelajaran yang
valid sebagai sumber belajar yang efektif dalam mata pelajaran bahasa Inggris kelas VIII pokok
bahasan percakapan teks deskriptif. Penelitian ini menggunakan model pengembangan Sadiman,
langkah-langkah pengembangan ini yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, perumusan
butir-butir materi, perumusan alat pengukur keberhasilan, penulisan naskah media, mengadakan
tes/uji coba, revisi, dan produksi. Hasil menunjukan bahwa video pembelajaran ini dinyatakan
layak dan efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Video pembelajaran ini
dinyatakan efektif
Kata Kunci: Pengembangan, Video Pembelajaran, Mata Pelajaran Bahasa Inggris

PENDAHULUAN
Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang
dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat nanti
(Sadiman, 2010:2). Dalam hal ini, proses belajar akan terjadi terus menerus
selama diri masih hidup. Maka dari itu proses belajar terjadi berkat seseorang
memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Seiring dengan
perkembangan zaman yang makin canggih. Manusia saat ini banyak dituntut
untuk selalu ikut serta dalam perjalanan waktu yang semakin mutakhir. Dalam
dunia pendidikan, pembelajaran harus sudah mengadopsi kerangka keilmuan
modern dalam rangka mengejar kesetaraan dengan manusia di belahan dunia
lainnya. Guru yang biasanya dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan
sudah seharusnya dirubah yaitu dengan banyak menggunakan berbagai sumber
dan media yang dapat menambah pengetahuan siswa.
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Berdasarkan observasi dan wawancara awal, ditarik kesimpulan dalam,
materi percakapan teks deskriptif kurang mendapat perhatian dari siswa. Oleh
karena itu, perlu melakukan pengembangan media pembelajaran untuk mampu
mengatasi masalah pemanfaatan media pembelajaran di sekolah. Dalam proses
pembelajaran sudah terbiasa menggunakan media pembelajaran seperti media
audio, dan media presentasi yang dibuat sendiri oleh guru untuk membantu dalam
menjelaskan materi pelajaran. Sekolah telah didukung oleh fasilitas teknologi
informasi dan komunikasi yang baik khususnya komputer. Di setiap kelas terdapat
sebuah unit LCD dan laptop. Guru dan siswa sudah terbiasa menggunakan
fasilitas tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, maka mencoba mengembangkan media visualisasi yang dirancang
menjadi media video pembelajaran. Media video pembelajaran diharapkan
membantu guru dalam menyampaikan pemahaman tentang materi percakapan
teks deskriptif. Media video pembelajaran ini sebagai stimulus siswa dalam
kaitannya pembelajaran di kelas.

METODE
Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari
model pengembangan video pembelajaran menurut Sadiman (2010). Langkahlangkah ditunjukan dalam bentuk flowchart oleh Sadiman (2010:101), maka akan
diperoleh model pengembangan sebagai berikut:

Gambar Model Pengembangan Flowchart oleh Sadiman
Video pembelajaran divalidasikan pada ahli media dan ahli materi sebelum
diuji cobakan pada subyek penelitian. Subyek peneltian dalam pengembangan
video pembelajaran adalah siswa kelas VIII SMPN 25 Malang yang berjumlah 30
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siswa. Video pembelajaran divalidasikan pada ahli media untuk melihat kevalidan
video pembelajaran jika digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan pada ahli
materi, untuk melihat kevalidan materi yang terdapat pada video pembelajaran.
Desain uji coba yang digunakan yaitu uji perseorangan berjumlah 2 siswa, uji
coba kelompok kecil berjumlah 6 siswa, uji coba kelompok besar berjumlah 22
siswa.
Penelitian pengembangan ini menggunakan beberapa instrumen untuk
mengumpulkan data, antara lain: observasi, wawancara, angket, tes dan
dokumentasi.
Dalam penelitian ini, data yang perlu dianalisis adalah data kuantitatif
yang merupakan skor dari angket dan tes hasil belajar.
Analisis Data Angket
Rumus perhitungan data angket (ahli media, ahli materi dan siswa) (Arikunto,
2010):
Rumus untuk mengolah data per item:

Keterangan:
P
= Persentase
100
= Konstanta
= Jawaban responden dalam satu item
= Jumlah nilai ideal dalam satu item
Rumus untuk mengolah data secara keseluruhan item:

Keterangan :
P
= Prosentase
∑X
= Jumlah keseluruhan jawaban responden dalam
seluruh item
∑Xi = Jumlah keseluruhan nilai ideal dalam satu item
100
= Konstanta
Interpretasi Data
Setelah didapat hasil dari data dikelola dengan menggunakan rumus diatas
maka hasil tersebut dicocokkan dengan kriteria tingkat kevalidan sebagai berikut :
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Tabel Adaptasi Kriteria Kevalidan (Arikunto, 2010)
Kategori

Persentase

Keterangan

Skor

A
B
C
D

76 - 100
51 - 75
26 - 50
0 - 25

Valid
Cukup Valid
Kurang Valid
Tidak Valid

4
3
2
1

Keterangan tabel kriteria :
a.

Apabila hasil analisis memperoleh kriteria A (76 - 100) maka media tersebut
termasuk kualifikasi valid

b.

Apabila hasil analisis memperoleh kriteria B (51 - 75) maka media tersebut
termasuk kualifikasi cukup valid

c. Apabila hasil analisis memperoleh kriteria C (26 - 50) maka media tersebut
termasuk kualifikasi kurang valid dan multimedia pembelajaran harus direvisi
besar.
d. Apabila hasil analisis memperoleh kriteria D (< 25) maka media tersebut
termasuk kualifikasi tidak valid dan harus diganti.
Analisis Hasil Belajar Siswa
Pengolahan data tes ini dilakukan dengan cara menghitung hasil belajar
sesudah menggunakan video pembelajaran ini. Semua uji coba dilakukan dengan
siswa yang sedang menempuh pembelajaran bahasa Inggris pokok bahasan
percakapan teks deskriptif.
Cara menghitung tes hasil belajar siswa dengan membandingkannya
dengan acuan standar ketuntasan minimal dalam pembelajaran percakapan teks
deskriptif.
Adapun cara pengolahan datanya dengan menentukan standar ketuntasan
minimal, yaitu > 75 (di peroleh dari standar ketuntasan minimal pembelajaran
bahasa Inggris materi pokok percakapan teks deskriptif.
Pengolahan datanya sebagai berikut (Arikunto, 2001:236):
Nilai Hasil belajar =

100

Presentase Keberhasilan Hasil Belajar
=

100
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Pengembangan video pembelajaran pembelajaran bahasa Inggris Materi
pokok percakapan teks deskriptif ini dikatakan efektif apabila persentase jumlah
siswa di kelas yang memenuhi standar ketuntasan minimal lebih dari 75%.
Interpretasi Data Hasil Belajar
Pembelajaran menggunakan video pembelajaran dikatakan berhasil jika
skor tes hasil belajar yang diperoleh siswa melebihi standar ketuntasan minimal.
standar ketuntasan minimal dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah lebih dari
75. Maka video pembelajaran ini sudah dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran
bahasa Inggris.
Tabel Kriteria Tingkat Keberhasilan Tes Hasil Belajar (Adaptasi Arikunto,
1998,246)

A

Rentangan
Persentase
80,01 – 100

B

60,01 – 80

Cukup Efektif

C

40,01 – 60

Kurang Efektif

D

< 40

Tidak Efektif

Kategori

Kualifikasi
Efektif

Menurut Arikunto (2010) data tes hasil belajar dari jumlah siswa yang
memenuhi standar ketuntasan minimal harus lebih dari 80,01% agar video
pembelajaran bisa digunakan untuk guru maupun untuk siswa.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data uji coba ahli media diperoleh dari satu orang yaitu dosen Jurusan
Teknologi Pendidikan. Data uji coba ahli materi diperoleh dari satu orang yaitu
guru mata pelajaran bahasa Inggris kelas VIII di SMPN 25 Malang. Data uji coba
audiens (siswa) terdiri dari hasil uji coba perseorangan, hasil uji coba kelompok
kecil, dan hasil uji coba lapangan serta tes hasil belajar.
Analisis dan intepretasi data validasi meliputi: ahli media, ahli materi, dan
data uji coba audiens (siswa) yang meliputi: uji coba perseorangan, uji coba
kelompok kecil, dan uji coba lapangan serta tes hasil belajar.
Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada tiga responden, yakni 1
orang ahli media dan 1 orang ahli materi serta pada uji coba perorangan sebanyak
2 orang, uji coba kelompok kecil sebanyak 6 orang dan uji coba lapangan
sebanyak 22 orang, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
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Tabel Data Validasi
No

Responden

Rata-Rata

Kriteria

1

Ahli Media

95 %

Valid

2

Ahli Materi

97,5 %

Valid

3

Perseorangan

86,25 %

Valid

4

Kelompok Kecil

87,9 %

Valid

5

Lapangan

85,86 %

Valid

Berdasarkan data di atas, dari hasil validasi ahli media yang memperoleh
persentase rata-rata 95 %, validasi ahli media yang memperoleh persentase ratarata 97,5 % , hasil uji coba perorangan yang memperoleh persentase rata-rata
86,25 %, hasil uji coba kelompok kecil yang memperoleh persentase rata-rata 87,9
%, dan hasil uji coba lapangan yang memperoleh persentase rata-rata 85,86 % ,
maka dapat diinterpretasikan bahwa video pembelajaran ini termasuk dalam
kriteria valid atau layak digunakan dalam proses pembelajaran di kelas.
Setelah dilakukan validasi, kemudian dilanjutkan dengan tes hasil belajar
untuk mengetahui tingkat kelayakan atau keefektifan penggunaan video
pembelajaran, video pembelajaran ini dinyatakan efektif. Hal ini terbukti dari
hasil pengolahan nilai hasil belajar bahwa hampir seluruh audiens (siswa) dapat
memenuhi standar ketuntasan minimal (>75), dari hasil belajar tersebut
menunjukan sejumlah 30 siswa atau 93,34% dapat memenuhi standar ketuntasan
minimal (>75), dan hanya 1 siswa atau 6,67% yang belum memenuhi standar
ketuntasan minimal.
Revisi Produk
Revisi produk pengembangan merupakan kesimpulan yang ditarik dari
hasil analisis data baik dari ahli media, ahli materi dan audiens tentang produk
yang divalidasikan sebagai dasar dalam perevisian. Untuk lebih menyempurnakan
dan menambah keefektifan dan penggunaan media video pembelajaran ini perlu
adanya revisi agar lebih baik.
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1. Revisi Ahli Media
Berdasarkan hasil angket dan tanggapan dari ahli media, maka pada
produk video pembelajaran pengembangan ini dilakukan revisi pada bagian
berikut :
a. Pada video akan ditambahkan tentang ilustrasi berupa gambar untuk
memperjelas bagian-bagian penting.
b. Pengoptimalan suara pada video secara keseluruhan.
2. Revisi Ahli Materi
Berdasarkan hasil angket dan tanggapan dari ahli materi, maka pada
produk multimedia pengembangan ini dilakukan revisi pada bagian berikut :
a. Suara video telah diedit dan diperjelas.
b. Video telah ditambahkan gambar / ilustrasi tempat wisata (beach).
3. Revisi Audiens
Berdasarkan hasil angket dan tanggapan dari uji coba perseorangan, uji
coba kelompok kecil, uji coba lapangan, maka pada produk video pembelajaran
pengembangan ini dilakukan revisi pada bagian kualitas suara pada video yang
kurang baik
Hasil Produk
Produk video pembelajaran yang dihasilkan dikemas dalam bentuk DVD dan
buku petunjuk pemanfaatan, dalam DVD berisi materi percakapan teks deskriptif
mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas VIII sekolah menengah pertama, dalam
DVD pembelajaran ini diberisi tiga sub pokok bahasan yaitu deskripsi tempat,
benda dan orang. Buku petunjuk pemanfaatan berisi tujuan pembelajaran,
petunjuk penggunaan video pembelajaran, prosedur pemanfaatan , dan evaluasi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pada hasil pengembangan video pembelajaran untuk mata
pelajaran bahasa Inggris pokok bahasan percakapan teks deskriptif, dapat
disimpulkan bahwa video pembelajaran ini valid dan efektif untuk digunakan
dalam pembelajaran.
Agar mengembangkan produk yang dapat dimanfaatkan secara maksimal
dalam kegiatan pembelajaran, maka ada beberapa saran yang terkait dengan video
pembelajaran , bagi Guru mata pelajaran, video pembelajaran ini dapat dijadikan
sebagai media pembelajaran yang dapat membantu guru dalam proses belajar

66

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

mengajar serta dapat digunakan sebagai pembelajaran di kelas. Untuk kelancaran
proses kegiatan pembelajaran sebaiknya guru sudah mempersiapkan video
pembelajaran dengan menyiapkan komputer/laptop yang memiliki fasilitas DVDROM dan menyiapkan LCD proyektor, serta membaca buku petunjuk
pemanfaatan dengan cermat agar tidak menemui kendala dalam mengoperasikan
video pembelajaran. Bagi siswa,dalam penggunaan video pembelajaran ini siswa
terlebih dahulu mempunyai keterampilan dasar dalam pengoperasian komputer
agar bisa mengoperasikan video pembelajaran dengan benar. Saran untuk
desiminasi produk kesasaran yang lebih luas dengan cara menyebarluaskan
produk melalui promosi ke sekolah–sekolah, lokakarya, seminar, serta pameran
media pembelajaran. Kepada pengembang lain yang akan memuat topik
pengembangan yang sama dengan video pembelajaran ini disarankan untuk
mengkaji tentang pemilihan materi lebih dalam, dan pemilihan jenis format yang
akan digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik materi. Diharapkan juga
akan ada penelitian pengembangan lebih lanjut pada materi percakapan teks
deskriptif,

seperti

penelitian

eksperimen

untuk

mengetahui

keefektifan

penggunaan video pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas.
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MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PROGRAM LINIER
MENGGUNAKAN GEOGEBRA
Bayu Ariawan
Guru SMK-PP N Kupang dan Mahasiswa Pascasarjana UM
E-mail: bayumutihan@gmail.com

ABSTRAK
Matematika adalah salah satu ilmu dasar dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh aspek
dalam kehidupan selalu berkaitan dengan matematika seperti masalah perhitungan, pengukuran,
bentuk, panjang, luas, volume dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya
penguasaan konsep dasar matematika bagi setiap orang. Matematika juga dapat digunakan
sebagai sarana untuk melatih siswa berfikir secara logis dan sistematis. Namun kenyataannya,
sebagian besar siswa masih menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dan
menakutkan. Siswa menjadi tidak berminat belajar matematika dan sebagai akibatnya nilai yang
diperoleh juga menjadi tidak maksimal. Terlebih lagi untuk materi pelajaran yang rumit dan
membutuhkan analisa yang panjang.
Diantara materi pelajaran matematika kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang
membutuhkan analisa dan langkah pengerjaan yang panjang adalah pemrograman linier. Materi
pemrograman linier sebenarnya banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari hari seperti dalam
penentuan keuntungan maksimal dalam sebuah perusahaan, penentuan jumlah minimal bahan
yang akan digunakan dan lain sebagainya. Diantara permasalahan dalam pemrograman linier
yaitu ketika harus membuat grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Dalam
permasalahan ini, satu permasalahan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan
dikarenakan seorang guru harus menggambar satu per satu grafik pertidaksamaan linier yang
diberikan. Keterbatasan waktu yang tersedia membuat guru tidak maksimal memberikan
penjelasan dan contoh contoh penyelesaian kepada siswa. Media komputer dapat mengurangi
tingkat keabstrakan dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Salah satu
software yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah program linier adalah geogebra.
Pemanfaatan media komputer dengan software geogebra diharapkan juga akan meningkatkan
motivasi dan keefektivan proses pembelajaran. Perlu dilakukan penelitian pemanfaatan media
komputer dengan software geogebra dalam proses pembelajaran matematika pada pokok bahasan
pemrograman linier.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1)
Media pembelajaran komputer dengan software geogebra dapat digunakan sebagai alternatif
media pembelajaran matematika tingkat SMK untuk materi program linier. (2) Pemanfaatan
software geogebra membuat siswa lebih termotivasi mengikuti pembelajaran program linier. Hal
ini terlihat dari keingintahuan siswa menjadi meningkat, siswa menjadi lebih tertarik mengikuti
pembelajaran, siswa lebih terkonsentrasi dan terfokus pada materi yang sedang dipelajari. (3)
Pemanfaatan software geogebra juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Hal ini
terlihat dari pemanfaatan waktu yang digunakan menjadi lebih singkat, aktivitas guru menjadi
lebih sedikit dan lebih ringan serta hasil yang diperoleh jauh lebih tepat, menarik dan akurat.
Kata kunci : Geogebra, Program Linier, Motivasi Belajar, Pembelajaran Efektif

LATAR BELAKANG
Matematika adalah salah satu ilmu dasar dalam kehidupan sehari-hari.
Hampir seluruh aspek dalam kehidupan selalu ada yang berkaitan dengan
matematika seperti masalah perhitungan, pengukuran, bentuk, panjang, luas,
volume dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penguasaan
konsep dasar matematika bagi setiap orang. Matematika juga dapat digunakan

68

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

sebagai sarana untuk melatih siswa berfikir secara logis dan sistematis. Namun
kenyataannya, sebagian besar siswa masih menganggap matematika sebagai
pelajaran yang sulit dan menakutkan. Siswa menjadi tidak berminat belajar
matematika dan sebagai akibatnya nilai yang diperoleh juga menjadi tidak
maksimal.
Pembelajaran matematika kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan
Pertanian Pembangunan Negeri Kupang ( SMK-PP N Kupang ) tentu akan
berdampak pada tingkatan berikutnya yaitu kelas XII. Penanaman konsep yang
benar dan motivasi siswa yang tinggi tentu menjadi faktor yang harus diperhatikan
oleh seorang guru. Berdasarkan pengamatan proses pembelajaran yang sudah
dilakukan, siswa selalu merasa bosan dan malas untuk memulai menyelesaikan
permasalahan matematika yang membutuhkan analisa atau proses yang panjang.
Siswa sudah tidak berminat untuk mencoba mengerjakan dan cenderung hanya
ingin melihat penjelasan dari guru secara langsung saja.
Berdasarkan evaluasi selama pembelajaran yang sudah dilakukan, diantara
penyebab rendahnya minat belajar matematika siswa adalah kurangnya media
pembelajaran yang digunakan oleh guru. Guru secara dominan mengajar
menggunakan metode ceramah. Media pembelajaran matematika seperti
komputer, gambar dan grafik jarang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran.
Guru cenderung menggunakan metode metode ceramah. Metode ini membuat
keaktifan dan kemandirian belajar siswa kurang. Selain itu penggunaan metode
ceramah membuat tingkat keabstrakan materi pelajaran semakin tinggi.
Pemanfaatan media pembelajaran yang tepat akan membantu proses belajar siswa
dan memudahkan guru dalam menyampaikan materi.
Diantara materi yang membutuhkan analisa dan langkah pengerjaan yang
panjang adalah pemrograman linier. Materi pemrograman linier sebenarnya
banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari hari seperti dalam penentuan
keuntungan maksimal dalam sebuah perusahaan, penentuan jumlah minimal
bahan yang akan digunakan dan lain sebagainya. Diantara permasalahan dalam
pemrograman linier yaitu membuat grafik himpunan penyelesaian sistem
pertidaksamaan linier. Dalam permasalahan ini, satu permasalahan membutuhkan
waktu yang panjang untuk menyelesaikan dikarenakan seorang guru harus
menggambar satu per satu pertidaksamaan linier yang diberikan. Keterbatasan
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waktu yang tersedia membuat guru tidak maksimal memberikan penjelasan dan
contoh contoh penyelesaian kepada siswa.
Pemahaman yang belum jelas mengenai materi yang disampaikan guru
dan sedikitnya contoh yang diberikan membuat siswa juga akan mengalami
kesulitan ketika memecahkan masalah yang diberikan. Efek dari persoalan ini
yaitu nilai evaluasi dan ketuntasan siswa menjadi rendah. Kondisi ini harus segera
diantisipasi guru dengan cara melakukan inovasi metode atau media pembelajaran
yang akan digunakan. Diantara software media pembelajaran matematika yang
dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan program linier yaitu Geogebra.
Maka penerapan media pembelajaran komputer dengan memanfaatkan software
geogebra dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan
yang ada.
Diperlukan

sebuah

penelitian

untuk

mengetahui

apakah

terjadi

peningkatan motivasi siswa dalam belajar matematika dan kefektifan guru dalam
mengajar setelah mengikuti pembelajaran matematika komputer dengan
menerapkan software geogebra. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya
Identifikasi Masalah.
1. Sebagian besar siswa masih menganggap matematika sebagai mata pelajaran
yang sulit.
2. Siswa cenderung cepat bosan atau kurang berminat belajar matematika
terlebih untuk mata pelajaran yang membutuhkan analisa dan langkah
pengerjaan yang panjang.
4. Media

pembelajaran

matematika

menggunakan

media

komputer

memanfaatkan software geogebra masih memerlukan upaya pengembangan.
5. Pembelajaran

materi

―Pemrograman

Linier‖

membutuhkan

metode

pembelajaran dan alat peraga yang tepat agar siswa mampu memahami
konsep dengan tepat dan secara cepat dan mudah guru memberikan
penjelasan konsep dan contoh dalam kehidupan.
Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut,
1. Bagaimana menyelesaikan permasalahan program linier

menggunakan

Software Geogebra ?
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2. Apakah penerapan media pembelajaran komputer menggunakan sofware
geogebra dapat meningkatkan motivasi dan keefektifan belajar siswa kelas XI
SMK-PP Negeri Kupang pada pokok bahasan ―Pemrograman Linier‖ ?
Tujuan Penulisan
1. Mengkaji model pembelajaran matematika untuk Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Mengkaji bagaimana penerapan media pembelajaran komputer menggunakan
sofware geogebra dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI SMKPP Negeri Kupang pada pokok bahasan ―Pemrograman Linier‖.
3. Mengkaji bagaimana penerapan media pembelajaran komputer menggunakan
sofware geogebra dapat meningkatkan keefektifan belajar siswa kelas XI
SMK-PP Negeri Kupang pada pokok bahasan ―Pemrograman Linier‖
Kajian Teori
Pembelajaran Matematika untuk Siswa SMK
Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan
teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan
mengembangkan daya pikir manusia. Matematika merupakan sarana komunikasi
sains tentang pola-pola yang berguna untuk melatih berfikir logis, kritis, kreatif
dan inovatif. Hampir semua negara menempatkan Matematika sebagai salah satu
mata pelajaran yang penting bagi pencapaian kemajuan negara bersangkutan.
Mata pelajaran Matematika perlu diberikan untuk membekali peserta didik dengan
kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta
kemampuan bekerjasama ( Kemendikbud, kurikulum 2013 SMK ).
Rata – rata usia siswa kelas XI SMK adalah 16 tahun. Menurut Piaget
dalam Sri Rumini, dkk (1993: 30), anak yang berusia lebih dari 11 tahun berada
pada tahap operasional formal. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya
kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis,dan menarik
kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat
memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Pada stadium ini mereka
sudah dapat berfikir secara abstrak (berfikir bertalian dengan hal yang tidak
nampak atau kejadian yang tidak langsung dihayati) secara optimal.
Materi Pemrograman linier untuk Kelas XI SMK
Dalam Kurikulum Matematika 2013 untuk siswa SMK (Kemendikbud, 2013)
dicantumkan materi pokok, kompetensi dasar, dan indikator untuk setiap materi
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pelajaran. Diantara materi pokok yang terdapat pada kelas XI semester ganjil
adalah materi pemrograman linier. Standar kompetensi yang harus dimiliki siswa
yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan program
linier. Diantara kompetensi dasar yang haru dikuasai yaitu

siswa mampu

membuat grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Diantara
indikator yang harus dikuasai yaitu sistem pertidaksamaan linier dengan 2
variabel ditentukan daerah penyelesaiannya
Dalam sistem pertidaksamaan linier biasanya terdiri dari lebih dari satu
pertidaksamaan linier. Secara umum biasanya terdiri dari empat pertidaksamaan
linier. Karena terdiri lebih dari satu pertidaksamaan linier maka untuk
menyelesaikan permasalahan ini membutuhkan langkah-langkah dan proses
pengerjaan yang lebih panjang. Guru atau siswa harus menggambar satu per satu
pertidaksaman linier tersebut sebelum akhirnya menentukan himpunan daerah
penyelesaiannya. Dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia dalam satu kali
pertemuan praktis seorang guru hanya bisa memberikan sedikit contoh dan siswa
hanya mempunyai sedikit waktu untuk berlatih menyesaikannya.
Geogebra
Media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang berarti tengah , perantara
atau pengantar. Menurut Craigh N. Locatus (1984: 3) Media are the means for
transmiting or delivering messages, bahwa media adalah sesuatu alat untuk
mengirim atau menyampaikan pesan. Arief Sadiman (2002:

6) mengartikan

media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.
Proses

pembelajaran

pada hakikatnya

adalah proses

komunikasi

yang

menghubungkan dua pihak yaitu guru dan siswa. Dalam teori komunikasi, proses
komunikasi melibatkan resource (sumber yang akan menyampaikan pesan) dan
receiver (penerima pesan) (Rusgiyanto, 2004: 3). Dalam kaitannya dengan proses
pembelajaran, guru bertindak sebagai sumber (Resource) dan siswa sebagai
penerima (receiver) pesan. Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan
memperlancar proses komunikasi antara guru dengan siswa
Salah satu media pembelajaran yang perlu untuk dikembangkan khususnya
untuk materi pembelajaran bilangan bulat adalah dengan pemanfaatan media
pembelajaran komputer. Beberapa penelitian Kulik dan Bangert-Drowns dalam
(Yaya S.K, 2004:4) memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan media
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konvensional, pembelajaran interaktif dengan komputer memberikan beberapa
keuntungan diantaranya adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam
matematika, kecepatan siswa dalam penguasaan konsep yang dipelajarinya lebih
tinggi, dan sikap siswa terhadap matematika semakin positif. Selain itu, komputer
sebagai media pembelajaran tidak sekedar berfungsi sebagai pembawa suasana
dalam nuansa yang baru, namun juga berperan secara positif dalam
menumbuhkembangkan bakat dan minat siswa terhadap matematika. Suasana
baru ini, yang terintegrasi dalam pembelajaran alternatif, mampu menimbulkan
daya tarik tersendiri pada siswa sehingga mereka akan termotivasi mengikuti
pembelajaran, meskipun materi yang dihadapinya termasuk sulit (Yaya S.K,
2004:5).
Komputer memiliki berbagai kelebihan dibandingkan dengan media
pembelajaran lainnya. Menurut Azhar Arsyad (2002:54), komputer dapat
merangsang siswa untuk mengerjakan latihan karena tersedianya animasi, grafik,
warna yang menambah realistis. Selain itu, komputer dapat mengakomodasi siswa
yang lamban menerima pelajaran karena dapat memberi iklim yang lebih efektif
dengan cara yang lebih individual, tidak membosankan dan sabar. Menurut

Rus

Effendi (1984), media pembelajaran berbasis komputer bisa menyebabkan sikap
siswa terhadap pelajaran menjadi positif, dapat memberikan umpan balik secara
langsung kepada siswa, dan soal-soal dapat diselesaikan jauh lebih cepat.
Salah satu perangkat lunak yang cukup potensial dimanfaatkan adalah
Geogebra. Geogebra merupakan salah satu software bantu yang cukup lengkap.
Nama Geogebra merupakan kependekan dari geometry (geometri) dan algebra
(aljabar). Meski dari sisi nama hanya merujuk geometri dan aljabar aplikasi ini
tidak hanya mendukung untuk kedua topik tersebut, tapi juga mendukung banyak
topik matematika diluar keduanya. Geogebra pertama kali dikembangkan oleh
Markus Hohenwarter dari Austria dan dirilis sebagai perangkat lunak opensource
sehingga dapat dimanfaatkan secara gratis dan bebas untuk dikembangkan.
Geogebra merupakan salah satu aplikasi yang berjalan pada Java Runtime
sehingga sebelum melakukan instalasi Geogebra komputer harus terlebih dahulu
diinstal program Java Runtime Environtment (JRE). Jika komputer belum
terpasang JRE ini maka aplikasi Geogebra tidak dapat dijalankan. JRE dapat
didownload dari situs http://java.com. Setelah Java JRE selesai didownload dan
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diinstal, langkah selanjutanya adalah menginstal aplikasi Geogebra. Installer
aplikasi

Geogebra

tersedia

di

situs

http://www.geogebra.org/.

Untuk

mendownload file ini silahkan masuk ke situs tersebut kemudian pilih link
Installer. ( P4TK Matematika, 2003 )
Motivasi Belajar.
Secara etimologi motivasi berarti dorongan, kehendak, atau kemauan.
Sedangkan secara terminologi, motivasi adalah tenaga-tenaga (forcer) yang
membangkitkan dan mengarahkan tingkah laku individu. Motivasi tidak dapat
diamati secara langsung, akan tetapi dapat diinterpretasikan dari tingkah lakunya,
baik yang berupa rangsangan, dorongan atau pembangkit tenaga munculnya suatu
tingkah laku tertentu. Motivasi merupakan kekuatan potensial yang ada dalam diri
seorang manusia yang dapat dikembangkan dan dapat mempengaruhi hasil
kinerjanya secara positif atau negatif. (A. Machrany, 1998:109 )
Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat
menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu
kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi
instrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). Motivasi yang tinggi
membuat seseorang semakin bersemangat dalam berbuat sesuatu begitu pula
sebaliknya motivasi yang rendah membuat seseorang malas untuk melakukan
sebuah tindakan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga motivasi
yang tinggi pada diri seseorang.
Motivasi yang ada pada diri seseorang akan membuat seseorang tersebut
berbuat sesuatu tindakan, berinisiatif bekerja dan mampu merangsang semangat
yang tinggi yang tentunya akan berpengaruh pada prestasi dan hasil yang akan
diperoleh.
Pembelajaran yang efektif.
Mengajar atau “teaching” adalah membantu siswa memperoleh informasi,
ide, keterampilan, nilai, cara berfikir, sarana untuk mengekpresikan dirinya, dan
cara-cara belajar bagaimana belajar. Pembelajaran

adalah upaya untuk

membelajarkan siswa. Secara implisit dalam pengertian ini terdapat kegiatan
memilih,

menetapkan,

mengembangkan

metode

untuk

mencapai

hasil

pembelajaran yang diinginkan.
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Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian
rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran
bertujuan membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan dengan
pengalaman itu tingkah laku siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan
nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa
menjadi bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya
Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna dan manfaat
tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan
pada pemberdayaan siswa secara aktif. Pembelajaran menekankan pada
penguasaan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, tetapi lebih menekankan
pada internalisasi, tentang apa yang dikerjakan sehingga tertanam dan berfungsi
sebagai muatan nurani dan hayati serta dipraktekkan dalam kehidupan oleh siswa
(Mulyasa, 2003:149)
Pembelajaran efektif adalah pembelajaran dimana siswa memperoleh
keterampilan-keterampilan yang spesifik, pengetahuan dan sikap serta merupakan
pembelajaran yang disenangi siswa. Intinya bahwa pembelajaran dikatakan efektif
apabila terjadi perubahan-perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
Berdasar beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran
efektif adalah pembelajaran dimana kompetensi dan tujuan pembelajaran dapat
tercapai dengan baik dan siswa merasa senang untuk mengikutinya.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang
dilaksanakan di kelas X jurusan kesehatan hewan SMK-PP N Kupang tahun
pelajaran 2013/2014. Instrumen Penelitian terdiri dari pedoman observasi dan
dokumentasi kegiatan. Langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan
merujuk pada model Kemmis dan Mc Taggart, meliputi: perencanaan, tindakan,
observasi dan refleksi (Suharsimi A, 2006: 93).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Menyelesaikan Permasalahan Sistem Linier Menggunakan Geogebra
Permasalahan program linear pertama kali dibahas oleh matematikawan Uni
Soviet Leonid Kantorovich dan ahli ekonomi Amerika Wassily Leontief pada
masa Perang Dunia II (1939). Selama masa peperangan, program linear digunakan
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untuk menangani pengaturan transportasi, penjadwalan prajurit, alokasi sumber
daya, hingga meminimalkan biaya perang. Setelah masa perang berakhir,
perkembangan ilmu pengetahuan matematika telah menguatkan teori program
linear sehingga banyak digunakan dalam bidang industri karena terkait dengan
tujuan optimalisasi. Dalam perkembangannya, program linear tidak hanya
digunakan pada bidang militer dan industri, namun juga meluas pada bidang
pemerintahan, ekonomi, kedokteran, dan lain-lain. (PPPPTK Matematika, 2013)
Berikut ini tampilan awal software Geogebra,

Contoh penyelesaian program linier menggunakan Geogebra,
Tentukan nilai maksimum fungsi z = 3x + 2y yang memenuhi : 2x + 3y ≤ 12, 3x y ≤ 7, x ≥ 0, y ≥ 0.
Langkah-langkahnya sebagai berikut,
1. Menggambar grafik 2x + 3y ≤ 12 dengan mengetikkan pada input bar.
2. Akan muncul tampilan seperti berikut,

INPUT BAR

3. Mengatur arsiran dan warna dengan meletakkan cursor pada objek kemudian
klik kanan pilih objek propertis.
Mengganti warna pilih color / warna
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4. Pilih tab format kemudian pilih Hatch atur sudut untuk mengatur kemiringan,
atur spasi untuk mengatur spasi arsiran.

5. Menggambar grafik 3x - y ≤ 7, x ≥ 0, dan y ≥ 0 seperti pada langkah 1 sampai
dengan

4.

Untuk

membedakan

ubahlah

warna

arsirannya.

6. Pada langkah 5, telah terlihat bahwa daerah penyelesaian pertidaksamaan linear
adalah daerah segi empat pada kuadran 1 yang memiliki empat arsiran,yaitu
arsiran biru, hijau, coklat dan merah. Secara visual, dapat dilihat daerah
penyelesaian tersebut berbentuk segi empat. Namun titik-titik perpotongan
pada setiap pojok tersebut belum dapat diketahui koordinatnya, kecuali dengan
perkiraan. Untuk menghindari kesalahan perkiraan, dapat dengan langkahlangkah berikut.
7. Menggambar grafik persamaan garis 2x + 3y = 12, 3x - y = 7, x = 0, y = 0
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8. Menentukan titik potong suatu grafik fungsi dengan sumbu y, sumbu x maupun
dengan grafik fungsi yang lain. Caranya dengan klik tab perpotongan dua garis.

9.

Klik

pada

10.Titik-titik

perpotongan

perpotongan

dua

garis

yang

yang

ada.

diperoleh.

11.Diperoleh ada empat titik perpotongan yaitu perpotongan dua garis yang
terdapat pada daerah penyelesaian. Diperoleh titik minimum untuk z = 3x + 2y
sebagai berikut,
Titik

Nilai z

keterangan

pojok
2,33 , 0

7

0,0

0

0,4

8

3,2

13

minimum

maksimum
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Berdasarkan data tersebut diperoleh nilai maksimum nilai z yaitu 13.
Selain itu kita juga dapat menggunakan garis selidik. Caranya yaitu sebagai
berikut:
1. Setelah kita menggambar semua grafik fungsi yang ada ( pada langkah ke lima
), selanjutnya kita menggambar grafik fungsi dari fungsi tujuannya yaitu y =
3/2 x

2. Gambarlah garis selidik selanjutnya dengan cara menambahkan suatu bilangan
real misalnya: 1, 2, 3, 4, 5½ , -3 , -2 pada persamaan fungsi tujuannya
sehingga menjadi y = -3/2 x + 1 , y = -3/2 x + 2 , y = -3/2 x + 3 , y = -3/2 x + 4,
y = -3/2 x + 5½ , y = -3/2 x + (-3) , y = -3/2 x + (-2).

3. Penyelesaiannya adalah titik perpotongan pada daerah penyelesaian. Nilai
maksimum diperoleh pada titik perpotongan pada daerah penyelesaian yang
dilalui garis selidik yang paling tinggi posisi gambarnya. Sedangkan nilai
minimum diperoleh pada titik perpotongan pada daerah penyelesaian yang
dilalui garis selidik yang paling rendah posisi gambarnya. Berdasar garis
selidik tersebut diperoleh nilai maksimum pada titik ( 3, 2) dan nilai minimum
pada titik ( 0 , 0 ).
Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Metode ceramah dalam penyelesaian program linier memang membutuhkan
waktu yang cukup lama bagi guru untuk memberikan contoh penyelesaian
permasalahan

program

linier.

Sebagai

contoh,

ketika

terdapat

sebuah

permasalahan seperti berikut ini:
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Tentukan nilai maksimum dari z = 2x + y dari sistem linier berikut, x + y ≥10 ;
3x + 5y ≥15 ; x ≥0 dan y ≥0
Maka langkah yang biasa dilakukan guru yaitu,
1. Menggambar grafik koordinat kartesius (2 menit)
2. Menggambar grafik x + y ≥10 dengan terlebih dahulu mencari titik potong
dengan sumbu x dan sumbu y kemudian mencari daerah penyelesaian (5
menit)
3. Menggambar grafik 3x + 5y ≥15 dengan terlebih dahulu mencari titik
potong dengan sumbu x dan sumbu y kemudian mencari daerah
penyelesaian (5 menit)
4. Menggambar grafik x≥0 dan y≥0 kemudian menentukan daerah
penyelesaiannya. (2 menit)
5. Menentukan titik perpotongan antara dua garis yang terdapat pada daerah
penyelesaian. (5 menit)
6. Menentukan nilai maksimum dari z

( 5 menit )

Setelah itu guru kemudian melanjutkan dengan memberikan contoh soal yang
sedikit agak berbeda modelnya agar siswa menjadi lebih jelas. Kemudian
dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab untuk melihat seberapa jauh
pemahaman siswa terhadap materi dan kompetensi yang diajarkan.
Berdasarkan hasil pengamatan guru, ketika memulai proses pembelajaran
siswa terlihat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Hanya karena setiap
langkah pengerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama membuat siswa sedikit
terasa bosan. Hal ini terlihat diantara siswa mulai berbicara sendiri dengan siswa
yang lain dan tidak fokus lagi dengan materi yang diberikan guru.
Ketika salah satu siswa diminta maju ke depan untuk mengerjakan salah satu
contoh soal latihan, beberapa siswa yang lain justru terlihat kurang perhatian.
Mayoritas siswa tidak memperhatikan siswa yang maju mengerjakan di papan
tulis, melainkan justru lebih suka berbincang diskusi dengan siswa menyelesaikan
permasalahan program linier tersebut.
Disisi lain efektivitas guru dalam proses pembelajaran menjadi berkurang.
Dalam memberikan satu contoh pengerjaan program linier, guru membutuhkan
waktu kurang lebih 24 menit. Jika satu kali pertemuan 2 jam pelajaran adalah 2 x
45 menit, maka dapat dipastikan guru maksimal hanya cukup memberikan 2
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contoh soal saja. Jika dalam satu pekan guru mengajar kelas paralel yang sama
lebih dari satu, maka guru harus mengulang menggambar grafik yang sama secara
berulang ulang. Kondisi ini tentu membuat guru bosan dan membutuhkan energi
lebih ketika menjelaskan.
Berdasarkan hasil pelaksanaan pembelajaran diketahui beberapa hal yaitu,
a) Siswa antusias dan semangat mengikuti pembelajaran hanya pada 10 menit
di awal saja karena bosan menunggu guru menggambar grafik yang terlalu
lama. Kondisi ini diperparah langkah pengerjaan yang panjang dalam
memecahkan masalah program linier membuat siswa kurang tertarik
mengikuti pembelajaran.
b) Efektivitas pembelajaran menjadi berkurang karena dalam satu kali
pertemuan guru hanya mampu memberikan maksimal 2 contoh pengerjaan
program linier yang berbeda.
c) Guru membutuhkan energi yang lebih banyak dan cepat terasa bosan
apabila mengajar materi yang sama untuk kelas paralel yang sama yang
lainnya.
Untuk mengatasi permasalahan yang muncul maka diperlukan inovasi
pembelajaran oleh guru. Bagaimana membuat siswa meningkat motivasinya dan
proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Salah satu metode yang dapat
digunakan

yaitu menggunakan media komputer menggunakan software

Geogebra.
a) Perencanaan
Pada pelaksanaan siklus pembelajaran yang pertama, ditemukan beberapa
permasalahan dalam proses pembelajaran program linier yaitu motivasi siswa
yang rendah dan efektivitas pembelajaran yang kurang. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut guru mendisain metode pembelajaran dengan pemanfaatan
media komputer menggunakan software

Geogebra. Pelaksanaan

proses

pembelajaran terfokus pada pemanfaatan komputer dengan bantuan proyektor
untuk memperbesar layar tampilan sehingga memudahkan siswa melihat
sekalipun dengan jarak yang agak jauh.
b) Tindakan
Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa guru menjelaskan
kompetensi yang harus dikuasai dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru
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juga berdiskusi secara langsung manfaat materi yang akan dipelajari dalam
kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan metode sebelumnya, pada proses
pembelajaran kali ini guru memberikan contoh pengerjaan pemecahan program
linier menggunakan alat bantu software geogebra.
Dengan menggunakan media geogebra, diperoleh data selama proses
pembelajaran untuk permasalahan program linier yang sama sebagai berikut,
Tentukan nilai maksimum dari z = 2x + y dari sistem linier berikut,
x + y ≥10 ; 3x + 5y ≥15 ; x ≥0 dan y ≥0
Pengerjaan yang dilakukan guru menggunakan geogebra yaitu,
1. Membuka halaman baru pada geogebra ( 1 menit )
2. Menggambar grafik x + y ≥10 kemudian menentukan daerah
penyelesaiannya. ( 0,5 menit )
3. Menggambar grafik 3x + 5y ≥15 kemudian menentukan daerah
penyelesaiannya. ( 0,5 menit )
4. Menggambar grafik x ≥0 dan y ≥0 kemudian menentukan daerah
penyelesaiannya. ( 0,5 menit )
5. Menentukan titik perpotongan antara dua garis yang terdapat pada daerah
penyelesaian. ( 0,5 menit )
6. Menentukan nilai maksimum dari z

( 5 menit )

Berdasar data diatas, untuk pengerjaan satu contoh program linier guru
maksimal hanya membutuhkan waktu 8 menit saja. Guru juga tidak terlalu repot
menggambar grafiknya secara manual menggunakan tangan melainkan langsung
dengan bantuan komputer. Hasil menjadi lebih jelas, lebih akurat dan lebih
menarik.
c) Observasi
Untuk mengetahui keterlaksanaan rencana yang telah direncanakan dan efek
tindakan yang terjadi selama proses pembelajaran maka dilakukan observasi.
Berdasarkan hasil pengamatan guru terlihat bahwa motivasi siswa menjadi lebih
tinggi ketika guru menggunakan media komputer. Siswa menjadi lebih tertarik
mengikuti pembelajaran bahkan dari awal sampai selesai pembelajaran. Siswa
lebih terfokus dan lebih tertarik dengan berbagai kelebihan media komputer
karena mampu menampilkan animasi dan warna yang jauh lebih menarik. Siswa
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juga tidak merasa bosan karena proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan
menjadi lebih singkat.
Bagi guru, pemanfaatan media komputer dengan software geogebra
membuat guru menjadi lebih ringan dalam mentransfer materi kepada siswa. Guru
tidak perlu repot-repot menggambar grafik satu persatu yang tentu saja pasti akan
membutuhkan waktu yang jauh lebih lama lagi. Dengan Geogebra guru menjadi
lebih mudah, waktu pembelajaran menjadi lebih efektif dan tampilan menjadi
lebih menarik. Selain itu hasil yang diperoleh juga akan jauh lebih akurat. Jika
guru mengajar kelas paralel yang sama lebih dari satu, guru juga menjadi tidak
kerepotan. Guru cukup mengulang dengan menampilkan hasil yang telah dibuat
sebelumnya.
d) Refleksi
Setelah

tindakan

kelas

dilakukan,

guru

melakukan

refleksi

untuk

mengevaluasi tindakan yang diberikan. Berdasarkan pelaksanaan tindakan yang
sudah dilakukan dapat diketahui perbandingan beberapa hal terkait dua metode
yang sudah dilakukan yang disajikan dalam tabel dibawah ini.
NO

PENGAMATAN

CERAMAH

GEOGEBRA

1

Antusias

Hanya

Dari

2

siswa

pada

mengikuti

10

pembelajaran

pertama.

menit

Waktu pengerjaan

24 menit

8 menit

awal

sampai akhir

1 soal
3

Ketertarikan siswa

Cepat bosan

Menarik

4

Guru dalam proses

Lebih

Lebih

pembelajaran

capek, bosan

berat,

ringan

karena terbantu
oleh komputer

Pemanfaatan media komputer dengan software geogebra membuat antusias
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi lebih
Suryosubroto (1988:

tinggi. Menurut

109) bahwa minat merupakan kecenderungan individu

untuk tertarik pada sesuatu objek. Objek yang dimaksud yaitu objek yang muncul
hasil tampilan software geogebra. Motivasi siswa mengikuti aktivitas kelas
menjadi meningkat. Bahkan selama proses pembelajaran siswa terfokus dan
terkonsentrasi pada tampilan layar yang diberikan guru. Media komputer yang
memiliki kelebihan animasi, warna dan gerakan membuat siswa lebih tertarik.
Salah satu yang membuat daya tarik siswa yaitu siswa ingin mengetahui
kelanjutan tampilan layar yang akan muncul sebagai proses pengerjaan
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permasalahan program linier. Menurut Azhar Arsyad (2004: 165) bahwa ada tiga
unsur penting untuk membuat suasana belajar menjadi menyenangkan yaitu
menantang, fantasi, dan ingin tahu. Perasaan tertantang yang muncul selama
proses pembelajaran akan meningkatkan semangat. Pemanfaatan geogebra juga
membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Dilihat dari waktu penyampaian
contoh, satu contoh pemecahan masalah program linier membutuhkan waktu 24
menit untuk media ceramah dan hanya 8 menit untuk penggunaan media
geogebra. Hal ini berarti pemanfaatan geogebra tiga kali lebih cepat dalam
menyelesaikan permasalahan program linier. Selain itu juga hasil yang didapat
juga lebih akurat dan tepat.
Media komputer juga membuat tugas guru menjadi lebih ringan bila
dibandingkan hanya menggunakan metode ceramah. Sebagian tugas guru sudah
digantikan oleh komputer. Proses pemanfaatan media komputer juga dapat
dilakukan berulang-ulang sehigga memudahkan bagi guru yang mengajar lebih
dari satu kelas paralel yang sama. Menurut Yaya S Kusumah (2004:4-10 )
komputer bisa memberikan pelayanan secara repetitif dan mampu menampilkan
sajian dalam format yang menarik, animasi dan suara yang baik yang mampu
menarik perhatian siswa.
KESIMPULAN
Melalui pengkajian data-data yang terdapat dalam pembahasan mengenai
pemanfaatan

media

komputer

dengan

software

geogebra

pada

proses

pembelajaran program linier dapat disimpulkan bahwa,
1. Media pembelajaran komputer dengan software geogebra dapat digunakan
sebagai alternatif media pembelajaran matematika tingkat SMK untuk materi
program linier.
2. Pemanfaatan software geogebra membuat siswa lebih termotivasi mengikuti
pembelajaran program linier. Hal ini terlihat dari keingintahuan siswa
menjadi meningkat, siswa menjadi lebih tertarik mengikuti pembelajaran,
siswa lebih terkonsentrasi dan terfokus pada materi yang sedang dipelajari.
3. Pemanfaatan software geogebra juga membuat proses pembelajaran menjadi
lebih efektif. Hal ini terlihat dari pemanfaatan waktu yang digunakan menjadi
lebih singkat, aktivitas guru menjadi lebih sedikit dan lebih ringan serta hasil
yang diperoleh jauh lebih tepat, menarik dan akurat
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ABSTRAK
Pendidikan menduduki peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik sosial,
spiritual intelektual, maupun kemampuan profesional. Karena manusia merupakan kekuatan
utama pembangunan, maka demikian mutu sistem pendidikan akan menentukan tingkat
keberhasilan pembangunan. Salah satu cara agar tercapainya tujuan utama dari pembangunan
pendidikan yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan,
teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran blended learning berbasis schoology dapat
memenuhi tujuan utama dalam pembangunan pendidikan tersebut. Pembelajaran blended
learning atau pembelajaran campuran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka
dengan pembelajaran online. Pembelajaran online (e-learning) merupakan pembelajaran yang
dilakukan dengan menggunakan teknologi internet, intranet, dan berbasis web yang
memungkinkan terjadinya interaksi belajar antara peserta didik dan pendidik dengan mengakses
informasi dan materi pelajaran kapanpun dan dimanapun.
Pengembangan yang digunakan pada e-learning ini berupa Learning Management Sistem (LMS).
LMS ini merupakan sistem pengelolaan pembelajaran secara integratif berbasis website. LMS
yang digunakan dalam pengembangan ini yaitu schoology. Schoology dilengkapi dengan berbagai
macam pembelajaran yang hampir sama dengan di kelas dunia nyata yaitu mulai dari absensi,
test dan kuis, hingga kotak untuk mengumpulkan tugas. Pembelajaran blended learning berbasis
schoology dapat meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran serta
meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi
yang menjadi sebuah tujuan utama dalam pembangunan pendidikan.
Kata Kunci: Blended learning, E-learning, Schoology.

PENDAHULUAN
Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pendidikan menduduki
peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik sosial,
spiritual intelektual, maupun kemampuan profesional. Karena manusia merupakan
kekuatan utama pembangunan, maka demikian mutu sistem pendidikan akan
menentukan tingkat keberhasilan pembangunan. Hanya dengan sistem pendidikan
yang bermutu dapat meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kehidupan
masyarakat. Penyempurnaan mutu pendidikan dan peningkatan sistem pendidikan
yang telah diusahakan merupakan tujuan utama dari pembangunan pendidikan.
Salah satu cara agar tercapainya tujuan utama dari pembangunan
pendidikan yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang ilmu
pengetahuan,

teknologi

informasi

dan komunikasi.

Perkembangan

ilmu

pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat mendorong
upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi khususnya dalam
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pembelajaran. Salah satu ciri perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
dalam pembelajaran yaitu penyampaian informasi yang semakin cepat dan akurat.
Dalam penyampaian dan mencari sebuah informasi yang semakin beragam, yang
tidak lagi terbatas pada penggunaan buku, tetapi melalui jaringan internet.
(Sudjana, 2005: 1)
Hal ini didukung adanya komputer sebagai komponen utama dan juga
tersedianya jaringan yang menghubungkan antara komputer satu dan lainnya,
bahkan dalam jangkauan internasional. Bagi dunia pendidikan perkembangan
teknologi ini merupakan suatu inovasi yang mampu menawarkan keefektifan
dalam proses pembelajaran yang terimplementasi dalam suatu bentuk media
pembelajaran berbasis web.
Menurut Munadi (2013: 7-8), media pembelajaran adalah segala sesuatu
yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana
sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat
melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Pada hakikatnya media
pembelajaran sebagai wahana untuk menyampaikan pesan atau informasi dari
sumber pesan diteruskan kepada penerima.
Dalam Rusman (2012: 291) Pembelajaran berbasis web merupakan suatu
kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs (website) yang bisa di
akses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web atau yang dikenal juga
dengan “web based learning” merupakan salah satu jenis penerapan dari
pembelajaran elektronik (e-learning).
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
mendorong berbagai lembaga pendidikan memanfaatkan sistem e-learning untuk
meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran. Meskipun banyak hasil
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran menggunakan sistem elearning cenderung sama bila dibanding dengan pembelajaran konvensional atau
klasikal, tetapi keuntungan yang bisa diperoleh dengan e-learning adalah dalam
hal fleksibilitasnya. Melalui e-learning, materi pembelajaran dapat diakses kapan
saja dan dari mana saja. Di samping itu, materi yang dapat diperkaya dengan
berbagai sumber belajar termasuk multimedia dengan cepat dapat diperbaharui
oleh pengajar.
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Dalam perkembangannya, sistem e-learning ini digunakan sebagian besar
institusi pendidikan di Dunia. ―Di luar negeri seperti di Amerika Serikat, elearning telah digunakan hampir 90% pada setiap tingkat satuan pendidikan yang
memiliki lebih dari 10.000 siswa.‖ (Basori, 2013:2). Karena manfaat yang begitu
terasa, maka muncullah berbagai macam model pengembangan e-learning. Mulai
dari hanya sekedar berbasis power point di kelas, menuju ke sistem LMS
(Learning Management System). LMS yang dipakai sampai saat ini sudah banyak
jenisnya, salah satunya yaitu Schoology. Schoology merupakan salah satu LMS
berbentuk web sosial yang menawarkan pembelajaran sama seperti di dalam kelas
secara percuma (gratis) dan mudah digunakan seperti media sosial Facebook.
Oleh karena perkembangan e-learning yang relatif masih baru, definisi
dan implementasi sistem e-learning sangatlah bervariasi. Hal ini disebabkan
antara lain karena belum adanya pola yang baku dalam implementasi e-learning,
keterbatasan sumber daya manusia baik pengembang maupun staf pengajar dalam
e-learning, keterbatasan perangkat keras maupun perangkat lunak, keterbatasan
biaya dan waktu pengembangan. Adapun dalam proses belajar mengajar yang
sesungguhnya, terutama di negara yang koneksi internetnya sangat lambat,
pemanfaatan sistem e-learning tersebut bisa saja digabung dengan sistem
pembelajaran konvensional yang dikenal dengan sistem blended learning atau
hybrid learning.
Salah satu model pembelajaran adalah blended learning. M.Yusuf T.
(2011) mendefinisikan blended learning sebagai integrasi antara face to face dan
online learning untuk membantu pengalaman kelas dengan mengembangkan
teknologi informasi dan komunikasi. Thorne (2003: 2) dalam Sulihin B. Sjukur
(2012) mendefinisikan blended learning sebagai berikut.
“it represents an opportunity to integrate the innovative and
technological advances offered by online learning with the
interaction and participation offered in the best of traditional
learning”.
Definisi

di

atas

mengandung

makna

bahwa

blended

learning

menggambarkan sebuah kesempatan yang mengintegrasikan inovasi dan
keuntungan teknologi pada pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi
dari keuntungan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, Uwes A. Chaeruman
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(2011)

menjelaskan

blended

learning

sebagai

pembelajaran

yang

mengkombinasikan setting pembelajaran synchronous dan asynchronous secara
tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa definisi di atas,
memberikan gambaran bahwa blended learning merupakan kombinasi antara
pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online dengan bantuan teknologi
informasi dan komunikasi secara tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Konsep e-learning dengan metode blended learning ini, nantinya
diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas belajar mahasiswa dengan
menggunakan teknologi digital. Dengan menggunakan konten ini, bisa menambah
variasi dalam bidang perkuliahan dimana dapat memfasilitasi mahasiswa dan
dosen dalam melakukan kegiatan akademik dimana dan kapan saja sepanjang
terdapat koneksi internet. Blended learning dalam penelitian ini adalah
mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online
learning (e-learning) berbasis schoology.
Berdasarkan uraian diatas, penelitian memandang perlunya suatu
perkembangan pembelajaran Blended Learning berbasis Schoology untuk
menunjang kreatifitas siswa sebagai media pembelajaran.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil sebagai
berikut: (1)Bagaimana pembelajaran blended learning berbasis schoology?
(2)Bagaimana pentingnya pembelajaran blended learning berbasis schoology?
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan
peneliti sebagai berikut: (1)Mengetahui pembelajaran blended learning dengan
menggunakan media pembelajaran e-learning berbasis Schoology. (2)Mengetahui
pentingnya pembelajaran blended learning dengan menggunakan media
pembelajaran e-learning berbasis Schoology.
Berdasarkan tujuan pengembangan di atas, maka manfaat pengembangan
ini adalah: (1)Untuk mengetahui bagaimana pembelajaran blended learning
berbasis schoology. (2)Untuk mengetahui pentingnya pembelajaran blended
learning berbasis schoology. (3)Hasil pengembangan Schoology ini dapat menjadi
inovasi dalam pembelajaran sehingga bermanfaat bagi peningkatan proses
pembelajaran. (4)Penulis dapat merealisasikan ilmu dan teori yang diperoleh dari
perkuliahan kedalam kehidupan bermasyarakat dalam mengatasi keterbatan
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belajar, sumber belajar dan dapat mempermudah masalah belajar dilingkungan
masyarakat.
Untuk memudahkan penelitian mengamati sasaran maka diberikan batasan
penelitian sebagai berikut: (1)Penelitian ini hanya merupakan sebuah kajian teori
tentang blended learning berbasis schoology. (2)Software utama yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Schoology.
LANDASAN TEORI
Blended Learning
Secara etimologis istilah blended learning terdiri atas dua kata, yaitu
blended dan learning. Kata blend berarti campuran, dan learning memiliki makna
umum yaitu belajar. Dengan demikian, blended learning mengandung makna pola
pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan antara
satu pola dengan pola lainnya. Cheung & Hew (2011: 1319) menjelaskan blended
learning sebagai kombinasi antara face to face learning dan online learning.
Senada dengan definisi di atas, Elenena Mosa (2006) dalam Cepi Riyana
(2009:21) menyampaikan bahwa yang dicampurkan dalam blended learning
adalah dua unsur utama, yaitu pembelajaran di kelas (classrom lesson) dengan
online learning. Adapun definisi blended learning digambarkan seperti gambar
berikut.

Gambar 1. Blended Learning
Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa blended learning dibangun
dengan mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online.
Thorne (2003: 2) dalam Sulihin B. Sjukur (2012) mendefinisikan blended
learning sebagai berikut.
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“it represents an opportunity to integrate the innovative and
technological advances offered by online learning with the
interaction and participation offered in the best of traditional
learning”
Definisi

di

atas

mengandung

makna

bahwa

blended

learning

menggambarkan sebuah kesempatan yang mengintegrasikan inovasi dan
keuntungan teknologi pada pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi
dari keuntungan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, Uwes A. Chaeruman
(2011)

menjelaskan

blended

learning

sebagai

pembelajaran

yang

mengkombinasikan setting pembelajaran synchronous dan asynchronous secara
tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa definisi di atas,
memberikan gambaran bahwa blended learning merupakan kombinasi antara
pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online dengan bantuan teknologi
informasi dan komunikasi secara tepat guna untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Pembelajaran synchronous adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada
waktu yang sama dan tempat yang sama ataupun berbeda, sedangkan
pembelajaran asynchronous adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada
waktu dan tempat yang berbeda (Littlejohn & Pegler, 2007: 51-53) dalam Dian
Wahyuningsih (2013: 40).
Istilah blended learning telah menjadi sangat mengikuti mode saat ini,
terutama di pendidikan tinggi. Secara umum, blended learning memiliki tiga
makna antara lain: 1) perpaduan/integrasi pembelajaran tradisional dengan
pendekatan berbasis web on-line; 2) kombinasi media dan peralatan (misalnya
buku teks) yang digunakan dalam lingkungan e-learning, dan 3) kombinasi dari
sejumlah pendekatan belajar-mengajar terlepas dari teknologi yang digunakan.
Model blended learning merupakan gabungan dua lingkungan belajar. Di satu
sisi, ada pembelajaran tatap muka di lingkungan tradisional, di sisi lain ada
lingkungan pembelajaran terdistribusi yang

mulai tumbuh dan berkembang

dengan cara-cara eksponensial sebagai teknologi baru yang kemungkinan
diperluas untuk distribusi komunikasi dan interaksi. Dalam uraian ini, blanded
learning dianggap sebagai integrasi pembelajaran tatap muka dan metode
pembelajaran dengan pendekatan on-line.
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Blended learning merupakan model pembelajaran

campuran antara

teknologi online dengan pembelajaran tatap muka dengan biaya yang rendah,
tetapi cara efektif untuk mengirimkan pengetahuan dalam dunia global. Koohang
(2009) menyatakan bahwa ―Blended learning is defined as a mix of traditional
face-to-face instruction and e-learning”. New South Wales Department of
Education and Training (2002) provides a simple definition: Blended learning is
learning which combines online and face-to-face approaches.
Sampai sekarang, tidak ada konsensus tentang definisi tunggal untuk
blended learning. Selain itu, istilah "blended," "hybrid," dan "mixed-mode" yang
digunakan secara bergantian dalam literatur penelitian terbaru. Istilah yang lebih
disukai di Penn State dalam pembelajaran diatas adalah "blended”. Pada
dasarnya, penggunaan model blended learning adalah cara baru untuk kedua
mengajar dan belajar dalam lingkungan pendidikan tinggi. Tiga alasan utama
mengapa blended learning dipilih antara lain: 1) Memperbaiki ilmu keguruan; 2)
Meningkatkan akses / fleksibilitas; dan 3) Meningkatkan efektivitas biaya.
Tiga alasan pemilihan model blended learning di atas karena: 1)
Berkontribusi dalam pengembangan dan dukungan strategi interaktif tidak hanya
dalam mengajar tatap muka, tetapi juga dalam pendidikan jarak jauh.
Mengembangkan kegiatan terkait dengan hasil pembelajaran yaitu fokus pada
interaksi peserta didik, bukan hanya penyebaran konten. Selain itu,

dapat

menawarkan lebih banyak informasi yang tersedia bagi peserta didik, umpan balik
yang lebih baik dan lebih cepat dalam komunikasi yang lebih kaya antara
dosen/tutor dan mahasiswa; 2) Akses untuk belajar merupakan salah satu faktor
kunci yang mempengaruhi pertumbuhan pembelajaran lingkungan. Peserta didik
dapat mengakses materi setiap saat dan dimana saja. Selanjutnya, mereka dapat
melanjutkan sesuai dengan kemampuannya. Sebagai konsekuensinya, peserta
didik harus memiliki motivasi yang tinggi 3) peningkatan efektivitas biaya
terutama berlaku untuk guru-guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau
Guru Tetap Yayasan (GTY) di mana orang secara permanen sibuk dan hampir
tidak pernah mampu untuk menghadiri kelas-kelas penuh waktu tatap muka.
Namun model blanded learning memungkinkan mereka setelah menyelesaikan
pekerjaan mereka, keluarga dan komitmen sosial lainnya untuk mulai belajar.
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Program

model blended learning

mencakup beberapa bentuk alat

pembelajaran, seperti real-time kolaborasi perangkat lunak, program berbasis web
online, dan elektronik yang mendukung sistem kinerja dalam tugas lingkungan
belajar, dan pengetahuan manajemen sistem. Model Blended learning berisi
berbagai aktivitas kegiatan, termasuk belajar tatap muka, e-learning, dan kegiatan
belajar mandiri. Blended learning sebagai model campuran pembelajaran yang
dipimpin instruktur tradisional, pembelajaran online secara synchronous , belajar
mandiri dengan asynchronous, dan pelatihan terstruktur berbasis tugas dari
seorang

dosen

atau

mentor.

Tujuan

blended

learning

adalah

untuk

menggabungkan pengalaman belajar kelas tatap muka dengan pengalaman belajar
secara online.
Salah satu keuntungan yang paling spesifik dari model blended learning
adalah kesempatan untuk segera membangun rasa kebersamaan di antara
mahasiswa (Garrison & Kanuka, 2004). Dalam kelas model blended learning,
mahasiswa umumnya bertemu dalam pembelajaran tatap muka, dan kemudian
memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan cara dialog terbuka, untuk
mengalami perdebatan kritis, dan pada dasarnya berpartisipasi dalam berbagai
bentuk komunikasi dalam lingkungan "aman". Peluang ini dapat memfasilitasi
refleksi yang lebih besar pada isi materi kuliah dan memperluas pengalaman
belajar mahasiswa.
Model Blended learning juga dapat memberikan manfaat yang berbeda di
ruang kelas tradisional. Teori Pedagogi baru-baru ini menyarankan bahwa kuliah
yang hanya mengirimkan informasi dari pada berfokus pada belajar tidak efektif
bagi mahasiswa dalam hal penggunaan retensi jangka panjang. Dengan kata lain,
mahasiswa harus mempelajari materi dalam cara baru dan interaksi dalam
memenuhi kepentingan individu, sehingga keterampilan ini dapat mentransfer ke
dunia nyata (Derntl & Motschnig-Pitrik, 2005). Hal ini mungkin benar dalam
bidang teknologi pembelajaran, di mana pengertian transfer ke dunia nyata,
kolaborasi, dan usaha tim (bekerja dalam kelompok) yang diperkuat. Selain itu,
untuk dapat merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi proses dan sumber
daya untuk belajar teknologi, seperti praktisi di lapangan melakukan setiap hari,
mahasiswa harus mampu belajar untuk menggunakan teknologi sebagai alat dalam
dirinya sendiri. Akibatnya, Model Blended learning

tidak hanya merupakan
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sarana belajar materi pembelajaran, tetapi juga cara menempatkan isi
pembelajaran dalam praktek.

E-Learning
E-learning

atau

electronic

learning

merupakan

suatu

proses

perkembangan teknologi yang diaplikasikan dalam hal penyampaian pengetahuan
dalam proses belajar mengajar. E-learning kini semakin dikenal sebagai salah satu
cara untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun di
negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Sebagai negara kepulauan,
Indonesia mengalami

masalah dalam proses perataan pendidikan bagi

masyarakatnya dikarenakan oleh jarak, oleh karena itu e-learning merupakan
pilihan yang dapat diterapkan.
Pengertian e-learning yang sederhana namun mengena dikatakan oleh
Maryati, e-learning terdiri dari dua bagian yaitu e- yang merupakan singkatan dari
elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi e-learning berarti
pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika,
khususnya perangkat komputer. Terdapat kata ―khususnya komputer‖ pada akhir
kalimat yang memberi pengertian bahwa komputer termasuk alat elektronik
disamping alat pembelajaran elektronik yang lain.
E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik.
Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan begini
memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, kemudian
dikembangkan lagi ke jaringan komputer yang lebih luas yaitu internet. Inilah
makanya sistem e-learning dengan menggunakan internet disebut juga internet
enabled learning. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih
interaktif dan informasi perkuliahan juga bisa real-time. Begitu pula dengan
komunikasinya, meskipun tidak secara langsung tatap muka, tapi forum diskusi
perkuliahan bisa dilakukan secara online dan real time. Sistem e-learning ini tidak
memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan
lebih banyak waktu, kapanpun mahasiswa bisa mengakses sistem ini. Aktifitas
perkuliahan ditawarkan untuk bisa melayani seperti perkuliahan biasa. Ada
penyampaian materi berbentuk teks maupun hasil penyimpanan suara yang bisa di
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download, selain itu juga ada forum diskusi, bisa juga seorang dosen memberikan
nilai, tugas dan pengumuman kepada mahasiswa.
E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran yang dilakukan di
media elektronik (internet) baik secara formal maupun informal. E-learning
secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus, mata
pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah
disepakati pihak-pihak terkait (pengelola e-learning dan pembelajar sendiri).
Pembelajaran seperti ini biasanya tingkat interaksinya tinggi dan diwajibkan oleh
perusahaan pada karyawannya atau pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh
universitas dan perusahaan-perusahaan (biasanya perusahaan konsultan) yang
memang bergerak dibidang penyediaan jasa e-learning untuk umum.
E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih
sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, e-newsletter atau website pribadi,
organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program,
pengetahuan atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas.
Som Naidu (2006: 1) mendefinisikan ―e-learning is commonly referred to
the intentional use of networked information and communication technology in
teaching and learning”. Definisi ini mengandung makna bahwa e-learning sering
ditunjukkan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam
proses belajar-mengajar. Online learning (e-learning) merupakan pembelajaran
yang menggunakan rangkaian elektronik LAN, WAN, dan internet

untuk

menyampaikan isi materi. Lebih lanjut, Rosenberg (2001) dalam Rusman (2013:
346) menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet
untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan.
Definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa online learning (e-learning)
merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet,
intranet, dan berbasis web yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar antara
peserta didik dan pendidik dengan mengakses informasi dan materi pelajaran
kapan pun dan dimanapun. Adapun persyaratan utama yang perlu dipenuhi dalam
e-learning adalah adanya akses dengan sumber informasi melalui internet dan
adanya informasi tentang letak sumber informasi yang ingin kita dapatkan
(Rusman, 2013: 335).
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Rosenberg (2001) dalam Rusman (2013: 349) mengkategorikan tiga
kriteria dasar yang ada dalam e-learning adalah sebagai berikut:
1. E-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki
secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan
dan sharing pembelajaran dan informasi;
2. E-learning dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan
menggunakan standar teknologi internet;
3. E-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi
pembelajaran yang mengungguli paradigma dalam pelatihan.
Beberapa kriteria di atas menjadi patokan dasar yang terdapat dalam
pembelajaran dengan sistem e-learning. Ada beberapa karakteristik e-learning
menurut Cisco (2001) dalam Rusman (2013: 348), adalah sebagai berikut :
1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Dimana guru dan siswa, siswa
dengan sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi
dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi waktu dan tempat;
2. Memanfaatkan keunggulan komputer (Digital Media dan Computer
Networks);
3. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (self learning materials) yang
disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan
saja dan dimana saja apabila yang bersangkutan memerlukan;
4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil, kemauan belajar
dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat
setiap saat di komputer.
Berdasarkan

karakteristik

online

learning

menunjukkan

bahwa

pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan internet sehingga memungkinkan
siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itu, kegiatan
pembelajaran, penggunaan media, dan bahan ajar juga dikemas dalam suatu
bentuk yang dapat diakses dengan menggunakan internet.
Haughey dalam Rusman (2013: 350) menjelaskan bahwa ada tiga
kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet elearning) adalah sebagai berikut:
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1. Web course.
Web course merupakan penggunaan internet untuk keperluan pendidikan
yang mana peserta didik dan pendidik sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan
adanya tatap muka. Adapun penggunaan bahan ajar, media pembelajaran, sumber
belajar dikemas dengan memanfaatkan internet sepenuhnya. Selain itu, kegiatan
pembelajaran yang meliputi: diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian
sepenuhnya juga disampaikan dengan internet. Model pengembangan ini
mengutamakan internet sebagai komponen yang paling signifikan dalam
pembelajaran.
2. Web centric course.
Web centric course merupakan penggunaan internet yang memadukan
antara belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Model ini menekankan
pada pemberian materi pembelajaran dengan menggunakan internet dan sebagian
lagi melalui tatap muka. Dalam implementasinya, pendidik memberikan petunjuk
kepada peserta didik untuk mempelajari materi melalui web yang telah dibuatnya.
Adapun pada pembelajaran tatap muka, guru dan siswa lebih aktif untuk
berdiskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui web dengan akses
internet. Dengan demikian, fungsi dari pembelajaran jarak jauh dan tatap muka
adalah saling melengkapi.
3. Web enhanced course.
Web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang
peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Adapun peran guru
dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing
siswa dalam menemukan situs-situs yang relevan dengan pembelajaran,
menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati, dan melayani
bimbingan serta komunikasi melalui internet. Adapun fungsi dari internet dalam
pembelajaran ini adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara
siswa dan guru, sesama siswa, anggota kelompok, atau siswa dengan narasumber.
Ketiga pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet tersebut pada
dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi, pola dan
pendekatannya dalam pembelajaran.
Dalam perkembangannya, sistem e-learning ini digunakan sebagian besar
institusi pendidikan di Dunia. ―Di luar negeri seperti di Amerika Serikat,
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elearning telah digunakan hampir 90% pada setiap tingkat satuan pendidikan yang
memiliki lebih dari 10.000 siswa.‖ (Basori, 2013:2). Karena manfaat yang begitu
terasa, maka muncullah berbagai macam model pengembangan e-learning. Mulai
dari hanya sekedar berbasis power point di kelas, menuju ke sistem LMS
(Learning Management System). LMS yang dipakai sampai saat ini sudah banyak
jenisnya, salah satunya yaitu Schoology. Schoology merupakan salah satu LMS
berbentuk web sosial yang menawarkan pembelajaran sama seperti di dalam kelas
secara percuma (gratis) dan mudah digunakan seperti media sosial Facebook. Dari
sekian banyak fasilitas yang tersedia pada LMS untuk mendukung proses
pembelajaran, anehnya sedikit guru-guru di Indonesia terutama yang sekolahnya
mempunyai fasilitas hotspot untuk memanfaatkan pembelajaran berbasis LMS.
Hal inilah yang menimbulkan adanya persepsi bahwa guru sebagai salah satu
fasilitator.
Pengembangan yang digunakan pada E-learning ini berupa Learning
Management

System

(LMS).

LMS

ini

merupakan

sistem

pengelolaan

pembelajaran secara integratif berbasis website. LMS ini merupakan sistem
pengelolaan pembelajaran secara integratif berbasis website. LMS yang dipakai
sampai saat ini sudah banyak macam ragamnya. Mulai dari Moodle, Claroline,
Atutor, eFront, Schoology dan masih banyak yang lainnya. Pada pengembangan
ini LMS yang digunakan, yaitu Schoology.
Schoology
Schoology adalah Learning Management System (LMS) untuk sekolah
dimana visual dan fungsionalnya mudah digunakan seperti media sosial facebook,
layanan yang dapat digunakan berupa catatan kehadiran, online gradebook
(fasilitas untuk mengelola nilai), tes dan kuis, dan pekerjaan rumah.
Schoology adalah salah satu dari beberapa jenis Social Learning Networks
(SLNs) yang beredar di dunia world wide web. Media e-learning dengan
menggunakan Schoology sebagai media pembelajaran yang mungkin bisa
membantu proses pembelajaran yang efektif. Dengan adanya media ini
diharapkan dapat menarik perhatian siswa sabegai media pembelajaran baru dan
menunjang minat siswa untuk belajar.
Di dunia yang semakin berkembang ini siapa yang tidak kenal facebook,
jejaring sosial yang sangat popular dan merajai. Apabila di sekolah terdapat
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jejaring sosial yang dapat memudahkan para guru dan siswa untuk berkomunikasi
secara online. Kini telah hadir platform yang memadukan antara social media
dengan manajemen kelas elektronik yaitu Schoology.com, Schoology dilengkapi
dengan berbagai macam pembelajaran yang hampir sama dengan di kelas dunia
nyata yaitu mulai dari absensi, test dan kuis, hingga kotak untuk mengumpulkan
tugas. Yang lebih hebatnya lagi, Schoology menawarkan jejaring lintas sekolah
yang memungkinkan sekolah dapat berkolaborasi dengan data, kelompok dan
diskusi kelas.
Schoology juga disediakan dalam bentuk aplikasi telepon seluler dengan
akses internet. Dilihat dari survey yang dilakukan oleh Nielsen (2011c) yang
memperlihatkan tingkat kepemilikan telepon seluler di kalangan anak muda
tumbuh pesat. Dimana pada tahun 2005 hanya 20% anak muda yang memiliki
telepon seluler. Hanya dalam tempo lima tahun (2010), tumbuh lebih dari 3 kali
lipat, sebanyak 70% anak-anak muda yang berusia 15-19 tahun yang memiliki
telepon seluler untuk mengakses internet. Survey lain yang juga dilakukan oleh
Comscore Inc. (2011) memperlihatkan pesatnya pertumbuhan penggunaan
internet berusia muda di Indonesia sebanyak 40% berusia 15-24 tahun, berbeda
dengan Hongkong dan Singapura total pengguna internet yang berusia 15-24
tahun hanya sekitar 20% (Prawiradilaga, dkk, 2013). Hal ini yang membuktikan
masih kurangnya penggunaan fasilitas yang ada untuk mengoptimalkan kegiatan
pembelajaran.
Demikian banyak fasilitas yang tersedia pada LMS yang berbasis
Schoology untuk mendukung proses pembelajaran, dalam kenyataan dilapangan
masih sedikit guru-guru yang memanfaatkan fasilitas komputer yang terhubung
dengan internet untuk kegiatan pembelajaran berbasis e-learning. Dengan
kurangnya pemanfaatan fasilitas tersebut membuat para guru sering kali belum
dapat bekerja secara optimal. Ini ditandai dengan kegiatan pembelajaran dikelas
belum bisa dikelola dengan baik dan penyampaian materi oleh guru belum
didukung

dengan

media

pembelajaran

yang

bagus,

sehingga

kurang

menumbuhkan rangsangan semangat belajar siswa sehingga berdampak pada hasil
belajar siswa yang rendah.
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SIMPULAN
Pengembangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan
fleksibilitas pembelajaran serta tercapainya tujuan utama dalam pembangunan
pendidikan. Tujuan utama pembangunan pendidikan yaitu dengan meningkatkan
kualitas pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi.
Pembelajaran blended learning berbasis schoology dapat memenuhi tujuan utama
dalam pembangunan pendidikan tersebut. Pembelajaran blended learning atau
pembelajaran campuran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka
dengan pembelajaran online. Efektivitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran
dapat ditingkatkan dengan pembelajaran blended learning dikarenakan dengan
adanya pembelajaran online maka pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan
dimana saja, dengan seperti itu maka pembelajaran lebih efektif dan fleksibel
karena tidak hanya di dapatkan dalam jam kuliah yang waktunya hanya singkat
dan terbatas waktu. Pembelajaran online (e-learning) merupakan pembelajaran
yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet, intranet, dan berbasis
web yang memungkinkan terjadinya interaksi belajar antara peserta didik dan
pendidik dengan mengakses informasi dan materi pelajaran kapanpun dan
dimanapun. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran, penggunaan media dan bahan
ajar juga dapat dikemas dalam suatu bentuk yang dapat diakses dengan
menggunakan internet.
Pengembangan yang digunakan pada e-learning ini berupa Learning
Management

Sistem

(LMS).

LMS

ini

merupakan

sistem

pengelolaan

pembelajaran secara integratif berbasis website. LMS yang digunakan dalam
pengembangan ini yaitu schoology. Schoology adalah LMS untuk sekolah dimana
visual dan fungsionalnya mudah digunakan seperti media sosial facebook.
Schoology merupakan salah satu dari beberapa jenis Social Learning Networks
(SLNs) uang beredar di dunia world wide web. Schoology dilengkapi dengan
berbagai macam pembelajaran yang hampir sama dengan di kelas dunia nyata
yaitu mulai dari absensi, test dan kuis, hingga kotak untuk mengumpulkan tugas.
Schoology menawarkan jejaring lintas sekolah yang memungkinkan sekolah dapat
berkolaborasi dengan data, kelompok, dan diskusi kelas. Oleh karena itu,
Schoology sangat penting untuk membentuk sebuah inovasi dalam pembelajaran
sehingga bermanfaat bagi peningkatan proses pembelajaran. Dapat disimpulkan
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bahwa pembelajaran blended learning berbasis schoology dapat meningkatkan
efektivitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran serta meningkatkan kualitas
pendidikan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi yang
menjadi sebuah tujuan utama dalam pembangunan pendidikan.
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ABSTRAK
Penggunaan komputer dalam aktivitas pembelajaran telah menjadi kebutuhan. Tetapi pada saat
ini, komputer digunakan sebagai alat bukan untuk memantu dalam berfikir. Penggunaan computer
dalam pembelajaran harus dapat mengembangkan kemampuan dalam berfikir. Komputer
seharusnya dapat dijadikan sebagai alat berfikir yang disebut dengan mindtools. Mindtools
merupakan aplikasi komputer jika digunakan oleh pebelajar untuk mewakili apa yang mereka
ketahui, dengan melibatkannya dalam berpikir kritis tentang konten yang pelajarinya. Aplikasi
yang dapat digunakan untuk mindtools dan dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu semantic
organization tools, dynamic modeling tools, information interpretation tools, knowledge
construction tools, and conversation dan collaboration tools. Penggunaan komputer dengan
mengintegrasikan mindtools mampu mempresentasikan efektifitas dan efisiensi pembelajaran.
Kata kunci: mindtools, komputer, berikir kritis

PENDAHULUAN
Pembelajaran pada abad 21 ini tidak terlepas dengan penggunaan komputer
dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penggunaan computer dalam
pembelajaran di sekolah hanya dijadikan sebagai alat bantu dalam menyampaikan
materi ke siswa dan hanya dijadikan sebagai sarana dalam pengerjaan tugas
sekolah. Komputer hanya digunakan sebagai sarana belajar dengan menggunakan
sebuah program yang hanya menyediakan umpan balik. Pebelajar hanya
melakukan belajar sesuai dengan perintah yang ada pada program dan
mempelajari materi yang telah tersedia di dalamnya.
Komponen penting dari model pembelajaran abad ke-21 adalah infrastruktur
yang komprehensif untuk belajar dengan menyediakan setiap pebelajar, pendidik,
dan tingkat sistem pendidikan dengan sumber daya yang mereka butuhkan kapan
dan di mana mereka dibutuhkan. Tiap pebelajar diharapkan memiliki daya tarik
dan memberdayakan pengalaman belajar baik di dalam maupun di luar sekolah
yang mempersiapkan menjadi aktif, kreatif, berpengetahuan, dan berperan dalam
masyarakat global (NETP, 2010). Penggunaan komputer dalam pembelajar tidak
hanya sekedar sebagai alat bantu, tetapi harus sebagai alat berfikir (mindtools).
Mindtools merupakan aplikasi berbasis computer yang biasanya digunakan
sebagai perangkat lunak produktivitas, tapi aplikasi ini dapat berfungsi sebagai
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representasi pengetahuan pebelajar untuk berfikir kritis ketika menggunakannya
sesuai dengan konten yang sedang dipelajarinya. Pada artikel ini dibahas tentang
penggunaan computer sebagai alat pembelajaran kognitif.
PEMBAHASAN
Mindtools adalah aplikasi komputer yang, bila digunakan oleh peserta
didik untuk mewakili apa yang mereka ketahui, tentu melibatkan mereka dalam
berpikir kritis tentang konten mereka sedang mempelajari (Jonassen, 1996).
Mindtools

tidak

terletak

pada

perangkatnya,

tetapi

pada

perencanaan,

pengambilan keputusan, dan pengaturan diri pada pembelajaran merupakan
tanggung jawab pebelajar (Jonassen, 1998). Mindtool mendukung dalam
meningkatkan struktur pengetahuan sebaik observasi secara langsung tanpa
menggunakan bantuan mindtool (Hwang, 2011).
Penggunaan

perangkat

komputer

sebagai

mitra

pebelajar

akan

memungkinkan pebelajar untuk berpikir lebih produktif (Jonassen, 1995).
Karakteristik mindtools menurut Jonassen (2000) dalam Spector (2013; 275-276)
terdapat lima, yaitu
1. Mindtools memiliki kemampuan dalam penguatan kognitif dan mereorganisasi
yang memungkinkan pengguna melampaui keterbatasan pikiran manusia
dengan melakukan hal-hal yang lebih akurat dan pada kecepatan yang lebih
tinggi
2. Mindtools merupakan generalisasi dan dapat digunakan dalam berbagai
pengaturan dan domain untuk melibatkan dan memfasilitasi proses kognitif
3. Mindtools memilki kemampuan pengguna untuk berpikir kritis, membantu
berpikir sendiri, membuat koneksi baru antara konsep, dan menciptakan
pengetahuan baru
4. Mindtools sebagai mitra intelektual dalam pembelajaran proses kerja.
Perangkat atau aplikasi dalam mobile teknologi atau komputer harus
mengkalkulsi, menyimpan dan mengambil informasi, sedangkan pengguna
alat harus bertanggung jawab untuk mengenali dan menilai pola informasi dan
organisasinya
5. Mindtools adalah sebuah konsep. Hal ini merupakan tentang cara berpikir dan
menggunakan ICT, teknologi lainnya, lingkungan belajar, atau sengaja dan
insidental belajar aktivitas / peluang (konstruktivis di alam) sehingga
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pengguna alat ini dapat mewakili, memanipulasi, dan merenungkan apa yang
mereka ketahui sebagai gantinya mereproduksi apa yang orang lain katakan
kepada mereka.
Aplikasi mindtools menurut Jonassen adalah sebagai berikut:
1. Semantic Organization Tools
Semantic Organization Tools dapat membantu pebelajar untuk menganalisis
dan mengatur apa yang mereka ketahui atau apa yang mereka pelajari.
Terdapat dua semantic organization tools yaitu database dan semantic
networking. Database dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan
mengatur

materi

pelajaran

(yaitu

Mindtools).

Semantic

networking

menyediakan alat-alat layar visual yang untuk memproduksi peta konsep.
Pemetaan konsep merupakan strategi belajar dimana pembelajar menggambar
peta visual konsep yang terhubung satu sama lain melalui jalur.
2. Dynamic Modeling Tools
Dynamic modeling tools membantu pebelajar

untuk menggambarkan

hubungan dinamis antara ide-ide. Dynamic modeling tools termasuk
spreadsheet, expert systems, alat sistem pemodelan, dan microworlds.
Spreadsheet merupakan sistem pencatatan numerik yang merupakan grid
atau matriks sel kosong dengan kolom yang diidentifikasi dengan huruf dan
baris diidentifikasi oleh nomor. Setiap sel adalah tempat dudukan untuk nilainilai, formula nilai yang saling terkait dalam sel-sel lain, atau fungsi
matematika yang secara matematis atau logis memanipulasi nilai dalam sel-sel
lain (Jonassen, 1995).
Expert systems adalah sebuah program komputer yang mensimulasikan cara
para ahli memecahkan masalah, yaitu pembuatan keputusan buatan. Alat
sistem pemodelan membantu kompleksitas belajar yang menuntut pebelajar
untuk pemecahan yang komplek dan masalah dengan struktur yang rendah
sebaik masalah sederhana. Kompleksitas belajar menuntut pebelajar untuk
mengembangkan representasi mental yang kompleks dari fenomena yang
dipelajarinya. Expert systems dapat berfungsi sebagai alat kognitif.
Pengembangan expert systems menghasilkan pemahaman yang lebih karena
mereka menyediakan lingkungan intelektual yang (1) menuntut perbaikan
pengetahuan domain, (2) mendukung pemecahan masalah, dan (3) memonitor
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akuisisi pengetahuan (Trollip, Lippert, Peterpan, & Smith, 1992 dalam
Jonassen, 1995)
Microworlds adalah lingkungan belajar eksplorasi atau ruang penemuan di
mana pebelajar dapat menavigasi, memanipulasi atau membuat objek, dan
menguji pengaruhnya terhadap satu sama lain. Microworlds berisi simulasi
fenomena dunia nyata yang memungkinkan peserta didik untuk mengontrol
fenomena. Microwold mendukung pemecahan masalah (Rieber, 2004).
Selanjutnya Rieber menjelaskan bahawa

represntasi bantuan dalam

pemecahan masalah dengan microworld terdapat tiga cara, (1) representasi
yang tepat akan mengurangi beban kognitif dan memungkinkan pebelajar
untuk menggunakan memori kerjanya yang berharga untuk digunakan pada
tugas-tugas tingiat tinggi; (2) representasi akan memperjelas ruang maslah
bagi pembelajar, misalanya dengan mengatur masalah dan path pencarian; (3)
representasi yang baik mengungkapkan implikasi langsung. Sebereapa baik
representasi akan dapat meminimalkan beban kognitif atau mengklarifikasi
celah dari masalah, jika pebelajar tidak melihat aplikasi secara langsung ketika
terlibat dalam pencarian masalah, maka pemecahan yang ditemukan akan
tanpa makna. Untuk itu diperlukan pemahaman dari pebelajar.
3. Information Interpretation Tools
Volume dan kompleksitas informasi tumbuh dengan cepat, pebelajar perlu
suatu alat untuk dapat mengakses dan memproses informasi tersebut.
4. Knowledge Constuction Tools
Pebelajar melakukan proses konstruksi pengetahuan yang dihasilkan dari
mambangun sesuatu. Pebelajar berfungsi sebagai desainer objek sehingga
ereka belajar lebih banyak tentang benda-benda dari mereka akan belajar dari
tentang mereka.
5. Hypermedia
Hypermedia terdiri dari node informasi, yang merupakan unit dasar dari
informasi penyimpanan dan dapat terdiri dari halaman teks, grafis, suara, klip
video, atau bahkan seluruh dokumen. Dalam banyak sistem hypermedia, node
dapat diubah atau dimodifikasi oleh pengguna. Pengguna dapat menambah
atau mengubah informasi dalam node atau membuat node sendiri informasi,
sehingga hypertext bisa menjadi basis pengetahuan yang dinamis yang terus

106

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

berkembang, yang mewakili titik baru dan berbeda pandang. Node yang
dibuat dapat diakses melalui link yang menghubungkan mereka. Link dalam
hypermedia mengangkut pengguna melalui ruang informasi ke kelenjar yang
dipilih,

memungkinkan

pengguna

untuk

menavigasi

melalui

basis

pengetahuan. Struktur node dan struktur link membentuk jaringan ide dalam
basis pengetahuan, kelompok yang saling terkait dan saling berhubungan atau
sistem ide.
6. Convertation Tools
Teori belajar yang menekankan sosial serta sifat konstruktivis dari proses
pembelajaran. Dalam pengaturan dunia nyata, kita sering belajar dengan
negosiasi makna sosial, bukan dengan yang diajarkan. Berbagai dukungan
lingkungan komputer synchronous dan

asynchronous tersedia untuk

mendukung proses negosiasi sosial ini. Telekomunikasi secara online
termasuk percakapan secara langsung , seperti Chats, YM, dan konferensi
video, dan diskusi asynchronous, termasuk surat elektronik,, papan buletin,
dan konferensi komputer. Berbagai

bentuk telekomunikasi dapat digunakan

untuk mendukung pertukaran antar kalangan mahasiswa, mengumpulkan
informasi, dan pemecahan masalah dalam kelompok siswa. pada komunikasi
secara online, pebelajar dapat berkomunikasi dimana mereka memiliki makna
dalam berpartisipasi dalam percakapan. Pada proses ini, pebelajar harus
mampu menafsirkan pesan, mempertimbangkan tanggapan yang sesuai dan
membangun balasan yang koheren.
Mindtools dikendalikan oleh pebelajar, bukan oleh pembelajar. Mintools
tidak didesain untuk mengurangi pengolahan informasi, seperti membuat tugas
lebih mudah, karena hal tersebut telah menjadi tujuan dari desain pembelajaran
dan teknologi instruksional (Kommers, 1992). Selajutnya Kommers (1992)
menjelaskan bahwa belajar dengan komputer mengacu pada kemitraan intlektual
antara pebelajar dengan komputer, sedangkan belajar dengan mindtools
tergantung pada keterlibatan secara sadar pebelajar dalam tugas-tugas yang
diberikan oleh program dan kemungkinan dapat secara kualitatif meningkatkan
sistem kinerja pebelajar dengan menggunakan teknologi. Penggunaan computer
sebagai mindtools dapat menjadikan kinerja pebelajar meningkat, dimana
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pebelajar meningkatkan kemampuan komputer, dan komputer meningkatkan
berfikir dan belajar pebelajar.
Penggunaan mindtools dalam pembelajaran dapat mempromosikan berfikir
kritis dan berfikir tingkat tinggi (high order thinking) (Jonassen, 1998). Hal ini
disebabkan karena mindtools:
1. Pebelajar sebagai desain
Orang yang belajar mendapatkan bahan ajar yang berasal dari desainer.
Sedangkan cara tercepat untuk belajar sesuatu adalah harus dengan
mengajarkannya. Mindtools disini tidak dimaksudkan membuat belajar lebih
mudah, tetapi membutuhkan pebelajar untuk berfikir lebih keras, dan
bermakna dengan membangun realitas mereka sendiri dengan merancang
pengetahuan dasar mereka sendiri.
2. Pengkonstruksi pengetahuan, bukan mereproduksi
Mindtools mewakili penggunaan konstruktivis teknologi. Konstruktivisme
berkaitan dengan proses bagaimana kita membangun pengetahuan. Ketika
siswa mengembangkan database, misalnya, mereka sedang membangun
konseptualisasi mereka sendiri dari organisasi dari domain konten. Bagaimana
kita mengkonstruksi pengetahuan tergantung pada kita sudah tahu, yang
tergantung pada jenis pengalaman yang kami miliki, bagaimana kita telah
mengorganisir pengalaman-pengalaman ke dalam struktur pengetahuan, dan
apa yang kita percaya tentang apa yang kita ketahui. Jadi, makna bahwa setiap
dari kita untuk membuat pengalaman berada dalam pikiran masing-masing
berpengetahuan. Ini tidak berarti bahwa kita dapat memahami hanya
penafsiran kita sendiri tentang realitas. Sebaliknya, peserta didik mampu
memahami berbagai interpretasi dan menggunakan masing-masing dalam
membangun pengetahuan pribadi.
3. Belajar dengan teknologi
Kemitraan intelektual dengan komputer menjadi belajar lebih baik. Komputer
harus digunakan sebagai alat yang membantu peserta didik untuk membangun
pengetahuan.
4. (Un)intelligent Tools
Mindtools adalah alat cerdas, mengandalkan pelajar untuk menyediakan
intelijen, bukan komputer. Ini berarti bahwa perencanaan, pengambilan
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keputusan, dan self-regulasi pembelajaran adalah tanggung jawab pelajar,
tidak komputer. Namun, sistem komputer dapat berfungsi sebagai katalis yang
kuat untuk memfasilitasi keterampilan ini dengan asumsi mereka digunakan
dalam cara-cara yang mempromosikan refleksi, diskusi, dan pemecahan
masalah.
5. Mendistribusikan proses kognitif
Penggunaan komputer sebagai mitra, akan mengalihkan beban menghafal
yang tidak produktif ke komputer, sehingga memungkinkan pebelajar untuk
berfikir lebih produktif. Pebelajar harus diberi tanggung jawab kognitif untuk
mengolah pengetahuan lebih baik dan harus menetapkan tanggung jawab
kognitif ke bagian dari sistem pembelajaran yang melakukan yang terbaik.
Peserta didik harus bertanggung jawab untuk mengenali dan menilai pola
informasi dan kemudian mengaturnya, sedangkan sistem komputer harus
melakukan perhitungan, menyimpan, dan mengambil informasi. Ketika
digunakan sebagai Mindtools, diajarkan menarik dalam jenis atau pengolahan
yang dilakukan dengan yang terbaik.
6. Biaya dan keuntungan
Mindtools merupakan alat konstruksi pengetahuan pribadi yang dapat
diterapkan untuk setiap domain materi pelajaran. Untuk sebagian besar,
perangkat lunak Mindtools sudah tersedia dan terjangkau. Mindtools cukup
mudah dipelajari. Tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan
Mindtools sering membutuhkan studi terbatas. Kebanyakan dapat dikuasai
dalam beberapa jam. Karena mereka dapat digunakan untuk membangun
pengetahuan di hampir semua, biaya dan usaha belajar bahkan lebih masuk
akal. (Jonassen, 1998)
Belajar dimediasi oleh berfikir (proses mental), sehingga diperlukan
mengajarkan pebelajar bagaimana berfikir lebih efektif (Kommers, 1992).
Peggunaan teknologi sebagai mindtools dapat mendukung pebelajar menyusun
pemikiran reflektif yang mendalam yang dibutuhkan untuk belajar bermakna
(Jonassen dan Carr, 2000 dalam Chu, 2010). Chu (2010) menunjukkan bahwa
mindtools juga mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar.
Penerapan mindtools memungkinkan pebelajar untuk datang belajar di
lingkungan, di mana mereka dapat membanun pengetahuan dan memikirkan
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interaksi dan pemikirannya. Berhubungan dengan proses berfikir ini, Jonassen
menggunakan ‗integrated thinking model‘ yang terdiri dari komponen
1. Konten/pemikiran dasar, yang harus dilakukan dengan keterampilan, sikap,
dan disposisi yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan yang diterima
2. berpikir kritis (menganalisis), yang didefinisikan sebagai reorganisasi dinamis
pengetahuan secara bermakna dan bermanfaat
3. berpikir kreatif (sintesa), yang meliputi melampaui pengetahuan diterima
untuk menghasilkan pengetahuan baru
4. berpikir kompleks, yang berasal ketika komponen dasar pemikiran konten,
berpikir kritis, dan berpikir kreatif yang diterima, yang direorganisasi, dan
pengetahuan yang dihasilkan, yang sengaja terintegrasi untuk mencapai tujuan
tertentu (Jonassen, 2000 dalam slangen, 2005).

Gambar 1. Integrated Thinking Model
Proses berpikir yang kompleks didasarkan pada integrasi tujuan yang
diarahkan untuk diterima, reorganisasi, dan menghasilkan pengetahuan.
Mindtools juga menjadikan pembelajaran bermakna. Karakteristik pembelajaran
bermakna, yaitu
1. aktif (manipulatif/pengamatan) pembelajaran
2. konstruktif (mengartikulasikan/ reflektif) pembelajaran
3. disengaja (reflektif/regulatif) pembelajaran
4. otentik (kompleks/kontekstual) pembelajaran
5. kooperasi(kolaboratif/conversationa) pembelajaran (Slangen, 2005).
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PENUTUP
Penggunaan computer dalam pembelajaran hendaknya dijadikan sebagai
mitra dalam berfikir. Mindtools merupakan cara berfikir dengan menggunakan
teknologi (computer). Pembelajaran dengan computer dipadu dengan mindtools
akan menunjang proses berfikir tingkat tinggi dan berfikir kreatif. Penggunaan
berbagai aplikasi dalam computer dapat meningkatkan kinerja pebelajar dalam
belajar, sehingga belajar menjadi lebih bermakna
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PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN MATA
PELAJARAN BAHASA INDONESIA KOMPETENSI DASAR MEMBACA
PUISI SISWA KELAS XI SMA NEGERI 3 ATAMBU
Marius Panje
Program Studi Teknologi Pembelajaran
Pascasarjana
Universitas Negeri Malang
E-mail: mariuspanje@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian pengembangan ini untuk menghasilkan produk video tentang membaca puisi
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan
media video pembelajaran. Metode pengembangan yang digunakan dalam pembuatan media
video pembelajaran adalah model pengembangan R&D. Data yang diperoleh dari ujo coba
produk media video pembelajaran ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif
diperoleh dari angket wawancara pada ahli materi dan ahli media berupa tanggapan dan saran
yang hasilnya digunakan untuk memperbaiki media video pembelajaran.
Kata kunci: Pengembangan, Media Video, Bahasa Indonesia dan Puisi

PENDAHULUAN
Mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berorientasi pada hakikat
pembelajaran Bahasa dan Sastra yang menyatakan bahwa belajar bahasa
Indonesia adalah belajar menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selain itu,
pembelajaran bahasa adalah pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran
keterampilan. Selain pembelajaran keterampilan berbahasa (mendengarkan,
berbicara, membaca, dan menulis), pembelajaran bahasa dan sastra juga
menghargai sastra dan mampu mengapresiasikan suatu karya sastra. Pada intinya,
pembelajaran
pengembangan

Bahasa

dan

keterampilan

Sastra

Indonesia

berbahasa

siswa

diarahkan

kepada

(Mendengarkan,

usaha

berbicara,

membaca, dan menulis) dan pengapresiasian karya sastra dan penciptaan karya
sastra. Secara umum pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia terdiri dari 2
bidang besar, yaitu bidang bahasa dan bidang sastra. Pada pembelajaran bahasa,
siswa diharapkan dapat menguasai semua keterampilan berbahasa yaitu
keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. (Abdul Kholeq
2012:1)
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam
upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan
memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran dikatakan sebagai
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sistem karena di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan
untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Komponenkomponen tersebut diantaranya adalah; tujuan, materi, metode, media dan
evaluasi. Dalam evaluasi pembelajaran melibatkan dua pihak yaitu sumber belajar
dan penerima pesan. Faktor utama yang menjadi keberhasilan dalam sebuah
pembelajaran adalah proses belajar dan perubahan tingkah laku siswa. Oleh
karena itu dari keempat komponen tersebut sangat dibutuhkan dalam proses
pembelajaran diantaranya adalah media pembelajaran.
Dari uraian di atas masalah yang timbul karena pembelajaran masih
menggunakan metode pembelajaran konvensional, pendekatan pembelajaran yang
kurang tepat dengan materi yang akan disajikan dan sangat minimnya
penggunaaan media saat proses pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut dapat digunakan beberapa alternatif perbaikan pembelajaran antara lain,
dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang lebih variatif pada
saat kegiatan pembelajaran, karena dengan menggunakan metode dan model
pembelajaran yang sesuai maka siswa akan merasa lebih tertarik untuk belajar dan
berkembang.
Salah satu alternatif pemecahan masalah di atas adalah dengan menggunakan
media pembelajaran yang lebih variatif dan menarik salah satunya adalah media
video. Media video merupakan salah satu media pembelajaran yang berbasis
gambar, suara dan beberapa animasi sebagai ilustrasi kejadian dari materi yang
dipelajari. Pada kesempatan ini peneliti akan mengembangkan media video
pembelajaran dangan harapan produk ini akan memberikan gambaran nyata apa
yang dipelajari oleh pelajar tentang cara membaca puisi.

METODE PENELITIAN
Model penelitian yang akan digunakan diadaptasi dari model pengembangan
Borg & Gall (1983) karena model pengembangan ini disusun secara terprogram
dengan langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang teliti. Model
pengembangan yang dilakukan Borg & Gall dikenal research and development
(R&D). Sugiyono (2011:297) menyebutkan R&D adalah model penelitian yang
digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk
tersebut. Menurut Borg & Gall (1983:775) model pengembangan ini terdiri dari
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sepuluh langkah yaitu: (1) melakukan pengumpulan informasi (studi literature,
pengamatan dalam kelas, wawancara); (2) melakukan perancangan (merumuskan
tujuan penelitian); (3) mengembangkan bentuk produk awal (perancangan draf
awal produk); (4) melakukan uji coba lapangan permulaan; (5) melakukan revisi
terhadap produk utama; (6) melakukan uji coba lapangan utama; (7) melakukan
revisi terhadap uji coba lapangan utama; (8) melakukan uji lapangan operasional;
(9) melakukan revisi terhadap produk akhir; dan (10) mendesiminasikan dan
mengimplementasikan produk.
Berdasarkan langkah-langkah yang ada pada model pengembangan Borg &
Gall, maka langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini akan
dimodifikasi. Pemilihan model pengembangan Borg & Gall didasarkan atas
pertimbangan bahwa sebelum mengembangkan media pembelajaran Bahasa
Indonesia ini dilakukan studi pendahuluan, studi literatur, dan kajian hasil
penelitian terdahulu. Studi pendahuluan dilakukan agar peneliti dapat mengetahui
gambaran nyata tentang keadaan dan karakteristik siswa kelas XI SMA Negeri 3
Atambua, serta untuk mengetahui sejauhmana pemahaman guru dalam
memanfaatkan media pada saat pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas. Selain
itu, studi pendahuluan juga dilakukan untuk mengetahui apakah produk yang
dikembangkan dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Studi
literatur dilakukan agar peneliti dapat memahami dasar-dasar teori yang akan
digunakan dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi, sehingga penelitian yang
dilakukan tidak menyimpang dan didasarkan pada teori-teori pembelajaran yang
ada. Sedangkan kajian penelitian terdahulu digunakan untuk mengkaji hasil
penelitian sebelumnya pernah dilakukan.
Pedoman yang digunakan untuk menilai kelayakan panduan membaca puisi
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4 Kriteria Tingkat Keberhasilan (Arikunto, 2000)
Kategori
A
B
C
D

Rentangan
Persentase
80 – 100
60 – 79
40 – 59
<40

Kualifikasi
Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif
Tidak Efektif
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI
UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA
MATA PELAJARAN TIK KELAS VII SMPN 13 MATARAM
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Rabiatun Adwiah
Universitas Negeri Malang
E-mail: Atoensila@gmail.com

ABSTRAK
Rendahnya prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 13 Mataram pada mata pelajaran TIK
disebabkan karena metode yang digunakan masih bersifat konvensional sehingga pembelajaran
terasa kurang efektif dan efesien. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan
efesien diperlukan suatu model pembelajaran pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa,
membuat siswa senang dalam belajar karena merasakan apa yang dipelajarinya bermanfaat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan model pembelajaran kooperatif tipe
TAI dalam meningkatkan prestasi belajar TIK kelas VIIG SMPN 13 Mataram tahun pelajaran
2010/2011. Sasaran penelitian ini adalah 32 orang siswa. Penelitian ini merupakan penelitian
tindakan kelas. Jenis instrument yang digunakan berupa soal esay, lembar observasi kegiatan
guru dan lembar observasi kegiatan siswa. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan
tes hasil belajar. Indikator keberhasilan penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah tercapainya
ketuntasan belajar baik secara individu maupun klasikal. Adapun persentase ketuntasan klasikal
yang diperoleh siswa pada siklus I yaitu 68,75% dan pada siklus II menjadi 87,5%. Kesimpulan
yang diperolah dalam penelitian ini bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran TIK kelas VIIG SMPN 13
Mataran Tahun Pelajaran 2010/2011.
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI

PENDAHULUAN
Belajar sejatinya merupakan proses yang dilakukan sepanjang hidup
manusia. Cronbach dalam Djamarah (2008:13) berpendapat bahwa belajar sebagai
‖suatu aktivitas yang ditunjukan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari
pengalaman‖. Walaupun belajar berjalan seiring dengan berjalannya proses
kehidupan, namun prosesnya tidak tercipta begitu saja, melainkan memerlukan
kondisi yang dibentuk secara sengaja. Proses belajar mengajar yang dilakukan
secara formal sering kali masih menggunakan format lama. Format lama yang
dimaksud adalah cara-cara mengajar konvensional yang lebih berpusat pada guru
(teacher-centered). Pada teori tabula rasa John Locke dalam Anita Lie (2002:2)
menyatakan ―bahwa pikiran seorang anak adalah seperti kertas kosong yang putih
bersih dan siap menunggu coretan-coretan gurunya‖. Dengan kata lain, otak
seorang anak adalah ibarat botol kosong yang siap diisi dengan segala ilmu
pengetahuan dan kebijaksanaan guru. Dengan pandangan seperti ini banyak guru
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yang masih menjalankan proses belajar mengajar dengan berorientasi pada
penyampaian materi saja. Hal ini tentu saja berpengaruh pada hasil belajar siswa,
termaksud pada mata pelajaran TIK.
Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai mata pelajaran yang
terhitung masih baru jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, ternyata
masih dianggap sulit bagi sebagian siswa. Hal ini terjadi karena banyak siswa
yang tidak memahami penyampaian materi yang dilakukan oleh guru, selain itu
guru pun tidak terlalu banyak mendalami pemahamam siswa karena lebih fokus
pada mengejar pencapaian kurikulum. Akhirnya materi pelajaran selesai dibahas,
namun kemampuan siswa terhadap materi tersebut belum memadai.
Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efesien
diperlukan suatu model pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa, membuat
siswa senang dalam belajar karena merasakan apa yang dipelajarinya bermanfaat.
Siswa merasa senang jika guru melibatkan siswa dalam pembelajaran, artinya
guru

tidak

mendominasi

kegiatan

belajar

mengajar

melainkan

siswa

mengembangkan potensi dirinya. Pembelajaran yang dapat membawa kondisi
demikian adalah model pembelajaran kooperatif tipe TAI yang menekankan pada
kerjasama untuk mengembangkan pengetahuan siswa.
Adapun tipe TAI (Team Assited Individualization ) adalah tipe
pembelajaran yang membentuk kelompok kecil yang heterogen dengan latar
belakang cara berpikir yang berbeda untuk saling membantu terhadap siswa lain
yang membutuhkan bantuan. Dalam tipe ini, diterapkan bimbingan antar teman,
yaitu siswa yang pandai bertanggung jawab kepada siswa yang lemah. Karena
keberhasilan dari tiap individu ditentukan oleh keberhasilan kelompok.
METODELOGI PENELITIAN
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas
(PTK). Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru
didalam kelasnya sendiri melalui refleksi dan dengan tujuan untuk memperbaiki
kinerjanya sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Karena
permasalahan yang dihadapi, dialami oleh guru, maka solusinya dirancang
berdasarkan kajian teori pembelajaran dan input dari lapangan. Disamping itu
pelaksanaan tindakan juga dilakukan oleh guru sebagai observer dan peneliti
sebagai pengajar.
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Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Adapun
tahap-tahap kegiatan yaitu: 1) Tahap perencanaan, 2) Tahap tindakan, 3) Tahap
observasi dan evaluasi, 4) Tahap analisis dan refleksi. Instrument yang digunakan
dalam penlitian ini yaitu : 1) Lembar observasi kegiatan guru

, 2) Lembar

observasi kegiatan siswa. Sedangkan Teknik yang digunakan

untuk

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 1). Observasi., Observasi dalam
penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kegiatan guru dan
siswa, 2) Tes, Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan nilai
siswa (kemampuan siswa setelah proses belajar mengajar).
Data hasil observasi kegiatan guru dan siswa dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan rumus:
% keterlaksanaan =

A

x 100%

B

Keterangan :
A = Langkah pembelajaran yang terlaksana
B = Langkah pembelajaran yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana
pelaksanaan pembelajaran. (Purwanto, 2010: 207).
Data Hasil Belajar Siswa
- Secara individu dianalisis dengan menggunakan rumus :
N=

x 100%

N = Nilai. (Purwanto, 2010: 207).
- Secara klasikal dianalisis dengan menggunakan rumus :
Persentase KK =

100%

KK = Ketuntasan klasikal
= Jumlah siswa yang mencapai KKM
= Jumlah siswa seluruhnya. (Riduwan, 2005: 95).
Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas apabila
memperoleh nilai

65. Nilai ketuntasan minimal ditetapkan sesuai dengan

kemampuan individu. Data hasil belajar dalam proses pembelajaran dianalisis
dengan menggunakan analisis ketuntasan hasil belajar secara klasikal 85% dari
jumlah siswa yang memperoleh nilai

65.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan pembelajaran dalam dua siklus dengan menerapkan
model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assited Individualization) pada
materi mengidentifikasi berbagai komponen perangkat keras komputer, maka
diperoleh gambaran peningkatan prestasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan oleh
peningkatan pencapaian hasil belajar dari siklus I ke siklus II.
Tabel 4.3 Data Hasil Belajar Siswa Siklus I dan II
Nilai Data
Siklus I
Siklus II
Subyek
32
32
Nilai tertinggi
80
95
Nilai terendah
45
60
Jumlah siswa yang tuntas
22
28
Jumlah siswa yang belum tuntas
10
4
Persentase siswa yang tuntas
67,5
87,5
Persentase siswa yang belum tuntas
31,25
12,5
Dilihat dari tabel di atas, maka terjadi peningkatan persentase ketuntasan
Data

klasikal sebesar 20% dari siklus I ke siklus II. Peningkatan prestasi belajar siswa
tidak terlepas dari mengoptimalkan penerapan langkah-langkah

model

pembelajaran kooperatif tipe TAI yang belum optimal pada siklus I yang
tercermin dari kegiatan guru dan siswa.
Tabel 4.4 Data Hasil Observasi Kegiatan Guru Siklus I dan Siklus II
Sikl
us
I
II

Banyak Aspek
Diamati
42
42

Aspek Terlaksana
(%)
76,57
92,85

Rata-rata
(%)
82,14
94,64

Berdasarkan data di atas, dari 42 aspek yang diamati terjadi peningkatan
persentase keterlaksanaan aspek yang diamati dari siklus I ke siklus II sebesar
16,28%. Demikian juga persentase rata-rata keterlaksanaan meningkat 12,5%.
Adanya kekurangan, hambatan, dan kendala pada pembelajaran siklus I ditindak
lanjuti oleh guru untuk memperbaiki kemampuan dalam pengelolaan kelas pada
siklus II.

KESIMPULAN
Berdasakan hasil analisis data pada bab IV maka hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa: Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team
Assited individualization) dapat meningkatkan prestasi belajar TIK di kelas VII
SMPN 13 Mataram tahun pelajaran 2010/2011.
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PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF STAD
PADA MATA PELAJARAN PKN MELALUI APLIKASI FACEBOOK
DENGAN PENDEKATAN MULTIPLE INTELEGENCE
Wahyu Hadi Trigutomo
Program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Malang
E-mail: Muhammadyusuf_84@yahoo.com

ABSTRAK
Pembelajaran akan berhasil bila di dukung oleh cara penyajian materi yang menarik, efektif dan
efisien serta menyenangkan. Untuk itu di perlukan kreatifitas dari pembelajar dalam
menyajikannya, seperti salah satu contohnya memakai metode pembelajaran kooperatif STAD
dengan memanfaatkan facebook. Facebook adalah salah satu jejaring sosial berbasis web yang
terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna
lainnya, mulai dari pendidikan, bisnis, entertaiment banyak dikembangkan disitus jejaring sosial
ini. Aplikasi yang terus dikembangkan sekarang diharapkan fungsi dari situs jejaring sosial
seperti facebook tidak hanya sekedar update status saja, melainkan lebih ke kolaborasi aplikasi
(collaboration applications) dan berbagi informasi (information sharing) lebih ditonjolkan
sehingga tujuan dari e-learning benar-benar bisa dimanfaatkan. Selanjutnya siswa di berikan
kebebasan berekspresi dan mengaktualisasi diri di dunia maya agar supaya lebih termotivasi,
kritis dan berkembang berdasarkan minat dan bakat serta kecerdasan ( Multiple Intelegence)
masing-masing.
Kata kunci: Metode kooperatif STAD, Facebook, Multiple Intelegence

PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Pada hakikatnya manusia diciptakan unik dan memiliki potensi kecerdasan yang
majemuk (Multiple Intelegence), dimana kita memiliki delapan macam
kecerdasan yaitu; 1. Kecerdasan Linguistik, 2. Kecerdasan Kinestetik, 3.
Kecerdasan Logika/Matematis, 4. Kecerdasan Musikal, 5. Kecerdasan Spasial, 6.
Kecerdasan Interpersonal, 7. Kecerdasan Intra personal, dan 8. Kecerdasan
Natural.
Dalam pembelajaran aktif dan kreatif, seorang pembelajar harus bisa
mengakomodir/ memfasilitasi setiap individu yang memiliki berbagai macam
kecerdasan melalui banyak metode pembelajaran, salah satunya adalah metode
pembelajaran kooperatif melalui jejaring sosial facebook. Pembelajaran kooperatif
berbasis facebook merupakan kegiatan belajar yang mencakup strategi-strategi
yang terdiri atas kelompok heterogenitas yang bekerja sama dan menekankan
dukungan melalui diskusi dan musyawarah yang menggunakan media sosial
facebook.
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Facebook adalah salah satu pembelajaran elektronik/ lebih dikenal dengan istilah
E-learning. E-learning

adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis

elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan
dikembangkannya dijaringan komputer memungkinkan untuk dikembangkan
dalam bentuk berbasisweb, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan
komputer yang lebih luas yaitu internet, inilah makanya sistem e-learning dengan
menggunakan internet disebut juga internet enabled learning. Penyajian e-learning
berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Informas-informasi perkuliahan
juga dapat disajikan secara up-todate dan real-time. Begitu pula dengan
komunikasinya, meskipun tidak dapat secara langsung tatap muka, tetapi forum
diskusi perkuliahan dapat dilakukan secara online sehingga pembelajaran yang
tidak terbatas dengan tempat dan waktu (time and place flexibelity) benar-benar
terjadi. Sistem e-learning
ini tidak memiliki batasan akses, inilah yang dimungkinkan perkuliahan bisa
dilakukan lebih banyak waktu (Nugraho, 2007).
b. Rumusan Masalah
Dari pemaparan latar belakang diatas maka yang dapat menjadi rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Apa dan mengapa belajar kooperatif
2.Bagaimana mengimplementasikan aplikasi

jejaring sosial facebook untuk

media pembelajaran (e-learning).
3.Bagaimana

mengaplikasikan

Multiple

Intelegence

dalam

pembelajaran

kooperatif
c. Tujuan
Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:
1.Dapat menjelaskan dan memahami pembelajaran kooperatif STAD
2.Dapat mengimplementasikan aplikasi

jejaring sosial facebook sebagai media

pembelajaran (e-learning).
3. Dapat mengaplikasikan Multiple Intelegence dalam pembelajaran kooperatif
STAD.
d. Ruang Lingkup Penelitian
1. Tata cara pembelajaran kooperatif STAD
2. Proses diskusi melalui facebook
3. Laporan berdasarkan Multiple Intelegence
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e. Metode Penelitian
Dalam penelitian yang berjudul― Pengembangan Metode Pembelajaran
Kooperatif STAD pada Mata Pelajaran PKN Melalui Aplikasi Facebook Dengan
Pendekatan Multiple Intelegence‖dan agar tercapaisasaran dan tujuan penelitian,
maka penulis malakukan langkah-langkah sebagai berikut: :
1. Identifikasi sistem
Menganalisa secara keseluruhan terhadap kekurangan dan kelebihan sistem yang
ada
difacebook.
2. Identifikasi siswa
Membentuk kelompok belajar siswa, dalam satu kelompok belajar harus
bervariatif kecerdasan, kemudian membuat Kelompok Belajar (Study Groups),
aplikasi yang digunakan untuk membatu
kelompok belajar antar teman, misalnya mengerjakan PR, belajar kelompok
menjelang ujian.
3. Menyampaikan Tema Pembelajaran yang berbeda kepada kelompok siswa.
4. Penerapan aplikasi Facebook
Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam integrasi aplikasi, diantaranya:
a) Browsing aplikasi
b) Pencarian aplikasi
c) Install aplikasi
d) Ujicoba aplikasi
e. Diskusi antar anggota kelompok
f. Membuat Hasil diskusi dalam Makalah
g.Slide Share, sebuah aplikasi yang digunakan untuk sharing presentasi
difacebook , untuk bahan belajar kelompok lain
h. Presentasi di depan Kelas
i. Tanya Jawab.
j. Kesimpulan

TINJAUAN PUSTAKA
1. Pembelajaran STAD
Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) yang
dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John
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Hopkin (dalam Slavin, 1995) merupakan pembelajaran kooperatif yang paling
sederhana, dan merupakan pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan oleh
guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. Student Team
Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif
yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan
empat orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin
dan suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk
memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut.
Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan, saat kuis
mereka tidak boleh saling membantu. Tipe pembelajaran inilah yang akan
diterapkan dalam pembelajaran matematika. Model Pembelajaran Koperatif tipe
STAD merupakan pendekatan Cooperative Learning yang menekankan pada
aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling
membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang
maksimal. Guru yang menggunakan STAD mengajukan informasi akademik baru
kepada siswa setiap minggu mengunakan presentasi Verbal atau teks.
Tahap Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD.
Menurut Nurasman (2006 : 5) menyatakan bahwa kegiatan bembelajaran
Kooperatif
1.

Persiapan

tipe
materi

STAD
dan

terdiri
penerapan

dari

enam

siswa

dalam

tahap

:

kelompok.

Sebelum menyajikan guru harus mempersiapkan lembar kegiatan dan lembar
jawaban yang akan dipelajarai siswa dalam kelompok-kelomok kooperatif.
Kemudian menetapkan siswa dalam kelompok heterogen dengan jumlah
maksimal 4 - 6 orang, aturan heterogenitas dapat berdasarkan pada. : a).
Kemampuan akademik (pandai, sedang dan rendah) Yang didapat dari hasil
akademik (skor awal) sebelumnya. Perlu diingat pembagian itu harus
diseimbangkan sehingga setiap kelompok terdiri dari siswa dengan siswa dengan
tingkat prestasi seimbang : b). Jenis kelamin, latar belakang sosial, kesenangan
bawaan / sifat (pendiam dan aktif), dll.
2.

Penyajian

Materi

Pelajaran

ditekankan

pada

hal

berikut

:.

(a). Pendahuluan. Di sini perlu ditekankan apa yang akan dipelajari siswa dalam
kelompok dan menginformasikan hal yang penting untuk memotivasi rasa ingin
tahu siswa tentang konsep-konsep yang akan mereka pelajari. Materi pelajaran
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dipresentasikan oleh guru dengan menggunakan metode pembelajaran. Siswa
mengikuti presentasi guru dengan seksama sebagai persiapan untuk mengikuti tes
berikutnya (b). Pengembangan. Dilakukan pengembangan materi yang sesuai
yang akan dipelajari siswa dalam kelompok. Di sini siswa belajar untuk
memahami makna bukan hafalan. Pertanyaan-peranyaan diberikan penjelasan
tentang benar atau salah. Jika siswa telah memahami konsep maka dapat beralih
kekonsep lain. (c). Praktek terkendali. Praktek terkendali dilakukan dalam
menyajikan materi dengan cara menyuruh siswa mengerjakan soal, memanggil
siswa secara acak untuk menjawab atau menyelesaikan masalah agar siswa selalu
siap

dan

dalam

memberikan

tugas

jangan

menyita

waktu

lama.

3. Kegiatan kelompok.
Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok sebagai bahan yang akan
dipelajari siswa. Isi dari LKS selain materi pelajaran juga digunakan untuk
melatih kooperatif. Guru memberi bantuan dengan memperjelas perintah,
mengulang konsep dan menjawab pertanyaan. Dalam kegiatan kelompok ini, para
siswa bersama-sama mendiskusikan masalah yang dihadapi, membandingkan
jawaban, atau memperbaiki miskonsepsi. Kelompok diharapkan bekerja sama
dengan sebaik-baiknya dan saling membantu dalam memahami materi pelajaran.
4. Evaluasi.
Dilakukan selama 45 - 60 menit secara mandiri untuk menunjukkan apa yang
telah siswa pelajari selama bekerja dalam kelompok. Setelah kegiatan presentasi
guru dan kegiatan kelompok, siswa diberikan tes secara individual. Dalam
menjawab tes, siswa tidak diperkenankan saling membantu. Hasil evaluasi
digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan sebagai nilai
perkembangan kelompok.
5. Penghargaan individu dan kelompok
Dari hasil penilaian perkembangan maka penghargaan pada prestasi kelompok
diberikan

dalam

ketingkatan

penghargaan

atau

persyaratan

pemberian

penghargaan misalnya bagi kelompok yang mendapat rata-rata nilai dibawah ( 7960 ) mendapatkan penghargaan ‖ Great Team‖ sedangkan bagi kelompok yang
mendapatkan rata-rata nilai ( 55-30 ) mendapatkan penghargaan ‖ Super Team ‖
6.

Perhitungan

ulang

skor

awal

dan

pengubahan

kelompok.

Satu periode penilaian (3 – 4 minggu) dilakukan perhitungan ulang skor evaluasi
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sebagai skor awal siswa yang baru. Kemudian dilakukan perubahan kelompok
agar siswa dapat bekerja dengan teman yang lain.
Materi PPKN yang Relevan dengan STAD.
Materi-materi PPKN yang relevan dengan pembelajaran kooperatif tipe Student
Team Achievement Divisions (STAD) adalah materi-materi yang hanya untuk
memahami fakta-fakta, konsep-konsep dasar dan tidak memerlukan penalaran
yang tinggi dan juga hapalan, misalnya dll. Dengan penyajian materi yang tepat
dan menarik bagi siswa, seperti halnya pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat
memaksimalkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa.
Keunggulan

dan

Kekurangan

Model

Pembelajaran

Tipe

STAD.

1. Kelebihan
Kelebihan model pembelajaran kooperatif STAD menurut Davidson ( dalam
Nurasma, 2006 : 26 ): (a). Meningkatkan kecakapan individu (b). Meningkatkan
kecakapan

kelompok

(c),Meningkatkan

komitmen,

percaya

diri

(d).

Menghilangkan prasangka terhadap teman sebaya dan memahami perbedaan (e).
Tidak bersifat kompetitif (f). Tidak memiliki rasa dendam dan mampu membina
hubungan yang hangat (g). Meningkatkan motivasi belajar dan rasa toleransi serta
saling

membantu

dan

mendukung

dalam

memecahkan

masalah.

Keunggulan dari metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah adanya kerja
sama dalam kelompok dan dalam menentukan keberhasilan kelompok ter
tergantung keberhasilan individu, sehingga setiap anggota kelompok tidak bisa
menggantungkan pada anggota yang lain. Pembelajaran kooperatif tipe STAD
menekankan pada aktivitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi
saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang
maksimal.
2. Kekurangan
Kekurangan model pembelajaran kooperatif STAD menurut Slavin ( dalam
Nurasman 2006 : 2007, yaitu : (a). Siswa yang kurang pandai dan kurang rajin
akan merasa minder berkerja sama dengan teman-teman yang lebih mampu. (b).
Terjadi situasi kelas yang gaduh singga siswa tidak dapat bekerja secara efektif
dalam kelompok. (c). Pemborosan waktu.
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2.Jejaring sosial Facebook
Jejaring sosial (Social networking) menjadi fenomena yang cukup menarik
untukditeliti, karena dengan seiiring perkembangannya segala macam aktifitas dan
kegiatan dapat diterapkan, salah satunya sebagai media pendidikan. Social
networking memiliki pengertian: pranata sosial yang terdiri dari beberapa elemen
baik individu maupun organisasi. Jejaring ini merupakan suatu jalan dimana
setiap individu maupun organisai berhubungan baik kesamaan hobi dan sosial,
jejaring sosial ini diperkenalkan oleh Prof. Barnes pada tahun 1954, menurut
beliau jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpulsimpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu
atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dll.
Jejaring sosial yang banyak bermunculan yang dapat ditemui diantaranya
friendster, twitter, facebook, myspace, ebudy.
Penelitian tentang standar yang berfokus pada pembelajaran e-learning, salah
satunya pemanfaatannya melalui jajaring social facebook telah banyak dilakukan.
Dengan menggunakan konsep e-learning sebagai infrastruktur pembelajaran
berbasis content, dimungkinkan materi yang disajikan dapat disesuaikan
(flexibelity) dengan kebutuhan pengguna (Permana, 2005), sedangkan Hambali
(2008) mengemukakan istilah e-learning sama dengan komunikasi dalam suatu
lingkungan, dimana komunikasi merupakan salah satu hal paling penting. Dengan
perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, komunikasi dapat
dilakukan berbagai berbagai cara, salah satunya yang sekarang berkembang
adalah melalui situs jejaring sosial facebook.
Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan teknologi berbasis
web untuk membangun sistem pembelajaran (e-learning) sebagai media
komunikasi antar pengguna atau komunitas, sedangkan perbedaannya terletak
pada domain dan metode sistem yang digunakan, dalam hal ini penulis
menambahan/ memanfaatkan sebuah aplikasi yang diintegrasikan ke dalam sistem
sebagai infrastruktur utama bagi berjalannya sistem situs jejaring social facebook.
E-learning sendiri dapat diartikan sebegai pembelajaran jarak jauh tetapi dalam
hal ini e-learning yang akan diteliti adalah ―bagaimana cara mengupload/
meletakkan materi kuliah (office dokumen dan multimedia dokumen) di situs
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jejaring sosial facebook yang dapat didownload/ diambil mahasiswa setiap saat
dan dimana saja‖. Ini merupakan bagian dasar dari definisi e-learning itu sendiri.
Jadi dosen dalam hal ini tidak perlu menuliskan semuamateri dipapan tulis,
cukup dengan memanfaatkan beberapa aplikasi yang ada di jejaring sosial
facebook, fungsi dari facebook sudah berubah yang tadinya hanya sekedar media
berbagi informasi (sharing information/status update) berubah menjadi kolaborasi
aplikasi (collaboration application).
Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial dengan jumlah pengguna
terbesar di dunia. Didirikan pada Februari 2004 oleh seorang mahasiswa Harvard
beserta beberapa temannya. Pada bulan Februari 2009, dilaporkan bahwa
Facebook menempati urutan pertama dalam jumlah penggunaannya, yaitu sekitar
1 milyar lebih pengguna dalam satu bulan (Kazeniac 2009).
3. Konsep Multiple Intelegences
Teori Multiple Intelligences (Teori kecerdasan majemuk) adalah validasi
tertinggi gagasan bahwa perbedaan individu adalah penting. Maksudnya adalah
suatu metode mengajar yang pemakaiannya dalam pendidikan sangat tergantung
pada pengenalan, pengakuan dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara
siswa belajar. di samping itu minat dan bakat masing masing pebelajar juga di
perhatikan.

Teori kecerdasan majemuk bukan hanya mengakui perbedaan

individual untuk tujuan praktis saja seperti pengajaran dan penilaian, tetapi juga
menganggap dan menerimanya sebagai sesuatu yang normal, wajar, bahkan
menarik dan sangat berharga.
Howard Gardner dalam teori kecerdasan majemuk mengisyaratkan bahwa
mungkin ada lebih banyak lagi kecerdasan dari ketujuh kecerdasan yang telah di
definisikan khususnya dalam budaya-budaya lain. Ketujuh kecerdasan tersebut
antara lain adalah: kecerdasan linguistic, kecerdasan logis matematik, kecerdasan
spasial,

kecerdasan

musical,

kecerdasan

badani-kinestetik,

kecerdasan

interpersonal, kecerdasan intra personal, serta kecerdasan naturalisasi.
3.1. Jenis –Jenis Kecerdasan Menurut Howard Gardner
Dalam mempelajari teori Multiple Intellegences, maka kita tidak bisa lepas
dari tokoh Howard Gardner yang membedakan kecerdasan menjadi delapan
bagian yaitu sebagai berikut:
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1. Kecerdasan Linguistik atau kecerdasan verbal yaitu kecerdasan yang ada
hubungannya dengan kemampuan berkata-kata baik dalam lisan maupun tulis,
keterampilan auditori ( berkaitan dengan kemampuan pendengaran yang
sangat tinggi), belajar melalui mendengar,gemar membaca, menulis,
berbicara, bercengkrama dengan kata-kata. Contoh: penyair, seseorang yang
gemar permainan scrable/teki silang, seorang orator, pendongeng, politisi,
penulis naskah drama, editor, jurnalis.
2. Kecerdasan Logis – Matematis, kecerdasan yang berkaitan dengan
kemampuan ilmiah, pemikir kritis, gemar bekerja dengan data, mengumpulkan
dan mengorganisasi, menganalisis serta menginterpretasikan, menyimpulkan
kemudian meramalkan, suka memecahkan masalah matematis, bermain
strategi.Contoh: ahli matematika, akuntan pajak, ahli statistic, ilmuwan,
pemrogram computer, ahli logika,
3. Kecerdasan Spasial, visual, visual-spasial:

kecerdasan yang ada

hubungannya dengan berfikir dalam atau dengan gambar,film,video, suka
menggambar dan melukis,mengukir gagasan- gagasan yang ada di kepala
dan sering menyajikan suasana serta perasaan hatinya melalui seni, pandai
membaca peta dan diagram, Contoh: pemburu, pramuka, pemandu, decorator
interior, arsitek, seniman , penemu.
4. Kecerdasan Musikal, kecerdasan yang ada hubungannya dengan ritmik/
musical, gemar mendengar music, suka koleksi kaset dan CD, bisa
memainkan nstrumen musik. Contoh: pengamat musik, penikmat music,
komposer, pemain musik,
5. Kecerdasan Badani/ Kinestetik, kecerdasan yang ada hubungannya dengan
anggota badan kita untuk mengekpresikan ide ide dan perasaan, kelincahan
dalam

menggunakan

tangan

untuk

menciptakan

atau

mengubah

sesuatu.Kecerdasan ini meliputi keterampilan fisik tertentu seperti koordinasi,
keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, fleksibelitas,dan kecepatan. Contoh:
aktor, pemain pantomim, atlet, penari, perajin, pematung, mekanik, ahli bedah.
6. Kecerdasan Inter personal, kecerdasan

yang berhubungan dengan

kegembiraan dan kesenangan dalam berbagai aktifitas sosial bekerja secara
kelompok, suka bertindak sebagai penengah, ekstrovet, perancang aktifitas
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belajar bersama, kemampuan untuk memahami, dan membuat perbedaan
suasana hati, maksud, motivasi, dan perasaan terhadap orang lain.
7. Kecerdasan Intra personal, orangnya mandiri, tak tergantung orang lain,
percaya diri dengan pendapat hal yang kontroversi, bekerja berdasarkan
program sendri, berhubungan dengnkemampuan intuitif, milik oran introvert.
8. Kecerdasan Naturalis, Keahlian dalam mengenal dan mengklasifikasikan
berbagai spesies flora dan fauna, dari sebuah lingkungan individu. Hal ini juga
mencakup kepekaan terhadap fenomena alam lainnya, misalnya formasi awan,
gunging dan lainnya. Dalam kasus yang tumbuh di lingkungan perkotaan,
kemampuan untuk membedakan benda-benda mati seperti mobil, sepatu, dan
sampul CD.

PEMBAHASAN DAN HASIL
Langkah awal dari pelaksanaan penelitian dalam pembelajaran STAD adalah
sebagai berikut:
1. Persiapan materi dan penerapan siswa dalam kelompok.
Sebelum menyajikan guru harus mempersiapkan lembar kegiatan dan lembar
jawaban yang akan dipelajari siswa dalam kelompok-kelomok kooperatif.
Kemudian menetapkan siswa dalam kelompok heterogen dengan jumlah
maksimal 4 - 6 orang, aturan heterogenitas dapat berdasarkan pada. : a).
Kemampuan akademik (pandai, sedang dan rendah) Yang didapat dari hasil
akademik (skor awal) sebelumnya. Perlu diingat pembagian itu harus
diseimbangkan sehingga setiap kelompok terdiri dari siswa dengan siswa dengan
tingkat prestasi seimbang : b). Jenis kelamin, latar belakang sosial, kesenangan
bawaan / sifat (pendiam dan aktif), dll.

2. Penyajian Materi Pelajaran ditekankan pada hal berikut :
(a). Pendahuluan. Di sini perlu ditekankan apa yang akan dipelajari siswa dalam
kelompok dan menginformasikan hal yang penting untuk memotivasi rasa ingin
tahu siswa tentang konsep-konsep yang akan mereka pelajari. Materi pelajaran
dipresentasikan oleh guru dengan menggunakan metode pembelajaran. Siswa
mengikuti presentasi guru dengan seksama sebagai persiapan untuk mengikuti tes
berikutnya (b). Pengembangan. Dilakukan pengembangan materi yang sesuai
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yang akan dipelajari siswa dalam kelompok. Di sini siswa belajar untuk
memahami makna bukan hafalan. Pertanyaan-peranyaan diberikan penjelasan
tentang benar atau salah. Jika siswa telah memahami konsep maka dapat beralih
kekonsep lain. (c). Praktek terkendali. Praktek terkendali dilakukan dalam
menyajikan materi dengan cara menyuruh siswa mengerjakan soal, memanggil
siswa secara acak untuk menjawab atau menyelesaikan masalah agar siswa selalu
siap

dan

dalam

memberikan

tugas

jangan

menyita

waktu

lama.

3. Kegiatan kelompok.
Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok sebagai bahan yang akan
dipelajari siswa. Isi dari LKS selain materi pelajaran juga digunakan untuk
melatih kooperatif. Guru memberi bantuan dengan memperjelas perintah,
mengulang konsep dan menjawab pertanyaan. Dalam kegiatan kelompok ini, para
siswa bersama-sama mendiskusikan masalah yang dihadapi, membandingkan
jawaban, atau memperbaiki miskonsepsi. Kelompok diharapkan bekerja sama
dengan sebaik-baiknya dan saling membantu dalam memahami materi pelajaran.
Pelaksanaan kegiatan kelompok dengan melakukan diskusi melalui group di
jejaring facebook. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi minat dan mood/
keinginan belajar bagi siswa. Setelah melakukan kerja kelompok dan mencari
bahan di internet dan dibuat kesimpulan dalam berbagai macam laporan baik
audio, visual, linguistik dan kinestetik.
4. Evaluasi.
Dilakukan selama 45 - 60 menit secara mandiri untuk menunjukkan apa
yang telah siswa pelajari selama bekerja dalam kelompok. Setelah kegiatan
presentasi guru dan kegiatan kelompok, siswa diberikan tes secara individual.
Dalam menjawab tes, siswa tidak diperkenankan saling membantu. Hasil evaluasi
digunakan sebagai nilai perkembangan individu dan disumbangkan sebagai nilai
perkembangan kelompok.
5. Penghargaan individu dan kelompok
Dari hasil penilaian perkembangan maka penghargaan pada prestasi kelompok
diberikan

dalam

ketingkatan

penghargaan

atau

persyaratan

pemberian

penghargaan misalnya bagi kelompok yang mendapat rata-rata nilai dibawah ( 7960 ) mendapatkan penghargaan ‖ Great Team‖ sedangkan bagi kelompok yang
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mendapatkan rata-rata nilai ( 55-30 ) mendapatkan penghargaan ‖ Super Team ‖
6. Perhitungan ulang skor awal dan pengubahan kelompok.
Satu periode penilaian (3 – 4 minggu) dilakukan perhitungan ulang skor
evaluasi sebagai skor awal siswa yang baru. Kemudian dilakukan perubahan
kelompok agar siswa dapat bekerja dengan teman yang lain.
Materi PPKN yang Relevan dengan STAD.
Materi-materi PPKN yang relevan dengan pembelajaran kooperatif tipe
Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah materi-materi yang hanya
untuk memahami fakta-fakta, konsep-konsep dasar dan tidak memerlukan
penalaran yang tinggi dan juga hapalan, misalnya KPK dan Korupsi dll. Dengan
penyajian materi yang tepat dan menarik bagi siswa, seperti halnya pembelajaran
kooperatif tipe STAD dapat memaksimalkan proses pembelajaran sehingga dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa.Proses diskusi bisa dilakukan di jejaring
sosial

Facebook

,

dan

mencari

sumber

lain

melalui

internet.

7. Membuat review dari hasil diskusi dan presentasikan di buat laporan kelompok
berdasarkan minimal tiga bentuk kecerdasan bisa Audio, Video, tulisan dalam
bentuk makalah, linguistik melalui menjelaskan di depan kelompok lain.sebagai
contoh:
Bentuk Audio/Bentuk Video

2. Tulisan/buku
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3. Dalam bentuk gambar
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PEMBELAJARAN MEMBACA PERMULAAN DI KELAS II SDLBTUNARUNGU SLB PTN BAGIAN C MALANG
Whening Dyah Triarini
SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang
E-mail: wheningdyaht@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini mencoba menggali akar permasalahan mengapa kemampuan membaca siswa kelas
II SDLB Tunarungu di SLB PTN Malang kurang memadai. Berdasarkan hasil tes membaca nilai
yang diperoleh di bawah nilai yang diharapkan. Dari 20 kata yang telah diperkenalkan, rata-rata
siswa hanya dapat membaca 5 kata dengan benar. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah
bagaimana profil siswa kelas II SDLB Tunarungu? Bagaimana pelaksanaan pembelajaran
membaca permulaan di kelas II SDLB Tunarungu? Bagaimana alternatif pembelajaran
permulaan yang memungkinkan dan sesuai bagi siswa kelas II SDLB Tunarungu?
Temuan peneliti dari hasil observasi dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, semua siswa
teridentifikasi sebagai siswa yang mengalami hambatan pendengaran tetapi masih bisa
mengeluarkan suara. Mereka dalam keseharian menggunakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia
dan bahasa isyarat yang tidak terstandar. Usia mereka antara 8 tahun hingga 11 tahun. Mengikuti
pembelajaran di sekolah pada tahun yang sama. Kedua, dalam berkomunikasi siswa
menggunakan komunikasi total dengan guru, yaitu membaca bibir, membaca mimik wajah dan
isyarat. Pembelajaran menggunakan buku pelajaran yang diajarkan. Kata-kata diperkenalkan
melalui gambar yang ditempel pada dinding kelas, yang diberi label nama gambar di bawahnya.
Ketiga, alternatif pemecahan untuk membantu meningkatkan kemampuan membaca permulaan
siswa kelas II SDLB Tunarungu tersebut adalah perubahan layanan pembelajaran pada metode
ataupun media pembelajaran. Pembelajaran membaca permulaan dengan pendekatan whole
language dan metode struktur analisis sintesis (SAS) menggunakan beberapa media pembelajaran
diusulkan sebagai cara untuk memjawab permasalahan yang ada. Media yang dimaksud adalah
berupa buku, kartu kata, dan animasi bahasa isyarat yang menampilkan kupas rangkai huruf
dalam kata.
Kata kunci: pembelajaran, membaca permulaan, siswa tunarungu

Membaca merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui
membaca informasi dan pengetahuan yang berguna dapat diperoleh. Membaca
permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa pada kelas
awal. Pembelajaran membaca meliputi perkembangan dua jenis penguasaan, yaitu
pengenalan kata dan pemahaman (Lyster,2003).
Pada tingkat membaca permulaan seorang siswa belajar memecahkan
simbul-simbul tertulis yang merupakan representasi bahasa lisan. Memecahkan
simbul berarti merubah huruf demi huruf dari suatu kata menjadi satu kesatuan
bunyi dari kata yang bersangkutan (Lyster, 1999). Artinya membaca permulaan
tidak semata-mata mengubah huruh demi huruf dari suatu kata yang tertulis
menjadi bunyi, tetapi menjadi satu kesatuan bunyi yang bermakna. Kesatuan
bunyi yang dihasilkan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan kamus mental
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dalam memori jangka panjang. Pada saat inilah terjadi proses pemahaman
terhadap kata tersebut.
Tunarungu adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami hambatan
pendengaran atau kurang dengar. Meadow (1980) membedakan pengertian
tunarungu berdasarkan: (1) tingkat kehilangan pendengaran, (2) waktu ketika
kehilangan pendengaran terjadi, dan (3) tipe kehilangan pendengaran. Pengukuran
tingkat kehilangan kemampuan dengar dinyatakan dengan desibel (dB). Dalam
hal pengukuran tingkat atau derajad pendengaran ini yang diukur adalah intensitas
bunyi, yaitu seberapa besar seseorang kehilangan kemampuan dengarnya.
Perkembangan kemampuan bahasa dan komunikasi anak tunarungu
melalui penglihatan dan memanfaatkan sisa pendengarannya. Pengenalan konsep
suatu benda atau suatu peristiwa pada anak tunarungu terjadi melalui penerimaan
penglihatan (visual) individu (Marschark dan Wauters, 2008). Dalam kehidupan
sehari-hari anak tunarungu menerima informasi melalui penglihatan, taktil dan
kinestetiknya. Kemudian mengkomunikasikannya dengan lisan bagi tunarungu
yang masih bisa bicara, dan melalui isyarat bagi tunarungu yang tidak bisa bicara.
Perbendaharaan pengalaman dan informasi tergantung dari lingkungan dan
orang-orang yang ada di sekitar anak tunarungu. Pengalaman dan informasi ini
akan sangat bermanfaat dalam perkembangan kebahasaan anak baik anak yang
mendengar maupun anak tunarungu. Semakin banyak pengalaman, maka anak
tunarungu akan semakin banyak kosa kata yang dikenal. Pengalaman yang
dimaksud adalah baik pengalaman mengenal benda maupun peristiwa dan situasi.
Dalam penelitian ini, penulis fokus pada komunikasi tulisan dimana
pemahaman pesan yang disampaikan atau diterima berdasarkan proses membacamelihat, dan dibatasi pada membaca permulaan. Proses perkembangan membaca
tidak lepas dari perkembangan berbahasa pada anak-anak. Belajar bahasa secara
pengalaman dan kebahasaan yang kaya lingkungan barangkali tampaknya begitu
saja terjadi pada anak-anak, tetapi tidak sesederhana itu yang terjadi pada anak
tunarungu.
Berdasarkan informasi dari seorang guru di Sekolah Dasar Luar Biasa
SLB PTN Malang bahwa setiap tahun pelajaran guru ini mendapati siswanya yang
mengalami kesulitan dalam menggabungkan bunyi huruf menjadi satu kesatuan
bunyi kata. Siswa-siswa ini mengetahui nama-nama huruf yang menyusun kata
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tersebut, tetapi mereka kesulitan dalam menggabungkannya menjadi bunyi kata.
Menurut guru tersebut, siswa di kelas II seharusnya sudah bisa membaca kalimat
sederhana dengan lancar. Berdasarkan informasi ini timbul kekhawatiran guru
bahwa jika hal ini dibiarkan maka di kelak kemudian hari siswa akan semakin
tertinggal

dalam

mengikuti

pembelajaran

di

kelas-kelas

berikutnya.

Memperhatikan kenyataan tersebut peneliti tertarik untuk ikut mengatasi kendala
pembelajaran membaca dengan mencoba menggali akar permasalahan yang
terjadi pada siswa tunarungu SDLB kelas II SLB PTN Malang.
Tujuan penelitian ini adalah menggali akar permasalahan mengapa
kemampuan membaca siswa kelas II SDLB Tunarungu di SLB PTN Malang
kurang memadai. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana profil
siswa kelas II SDLB Tunarungu? Bagaimana pelaksanaan pembelajaran membaca
permulaan di kelas II SDLB Tunarungu? Bagaimana alternatif pembelajaran
permulaan yang memungkinkan dan sesuai bagi siswa kelas II SDLB Tunarungu?

METODE PENELITIAN
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi,
wawancara dengan orangtua siswa dan guru kelas serta tes membaca yang
dilakukan peneliti bersama guru kelas. Observasi pada siswa dilakukan untuk
mengetahui kesiapan siswa dalam membaca. Aspek dalam kesiapan membaca ini
meliputi membedakan bentuk, membedakan bangun ruang, membedakan arah,
membedakan warna juga konsep ruang. Sedangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi dalam membaca meliputi kemampuan visual, kemampuan
memusatkan perhatian, kemampuan bahasa dan wicara serta kematangan emosi.
Kemampuan awal belajar membaca permulaan diperoleh dari hasil tes membaca
dengan komponen membaca huruf, membaca kalimat sederhana, membaca kata,
membaca suku kata.
Materi tes membaca meliputi kosa kata sebanyak 20 kosa kata. Jenis kosa
kata merupakan kata benda, kata kerja dan kata sifat dengan struktur KVKV,
KVKVKV, VKV, KVKKV dari kata-kata yang sering digunakan dalam
kehidupan sehari-hari. Kosa kata ini bervariasi dari bentuk nyata ke bentuk
abstrak. Media dalam pembelajaran ini menggunakan kartu kata yang bertuliskan
kosa kata dan kartu bergambar sesuai dengan kosa kata. Siswa yang menjadi
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sasaran penelitian ini sebanyak 5 orang siswa tunarungu, terdiri dari 3 siswa lakilaki dan 2 orang siswa perempuan.
Rangkaian akhir dalam penelitian ini adalah mengadakan penilaian.
Penilaian yang dilakukan meliputi dua macam yaitu penilaian proses dan
penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran.
Tujuan penilaian proses ini adalah untuk mengetahui problematika yang muncul
selama berlangsung proses pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah penilaian
observasi atau pengamatan terhadap aspek pemusatan perhatian, emosi, bahasa
dan wicara dilanjutkan dengan pencatatan. Sedangkan penilaian akhir adalah
penilaian capaian tes membaca.

KESIMPULAN
Dari observasi terhadap kelima subyek penelitian diperoleh hasil bahwa
sebagian siswa kurang konsentrasi dalam belajar sehingga kurang memperhatikan
huruf maupun kata yang sudah diajarkan. Sebagian siswa tunarungu ini belum
dapat mengeluarkan suaranya, sehingga menyebabkan mereka malu membaca dan
hanya tersenyum atau diam tidak bereaksi. Seorang siswa di antaranya sering
tidak masuk sekolah dikarenakan tidak ada yang mengantarkan ke sekolah.
Berdasarkan hasil tes membaca nilai yang diperoleh di bawah nilai yang
diharapkan. Dari 20 kata yang telah diperkenalkan, rata-rata siswa hanya dapat
membaca 5 kata dengan benar. Dengan rincian sebagai berikut:
Tabel Hasil Observasi dan Tes Membaca Siswa Kelas II SDLB
SLB PTN MALANG
NO
.
1.

Aspek dan
Komponen
Kesiapan
membaca
- Membedaka
n bentuk
- Membedaka
n bangun
- Membedaka
n arah
- Membedaka
n warna
- Konsep
ruang

Ri

Subyek Penelitian
Ar
Al
Re

Fa

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat - Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Dapat

- Belu
m
diajar

- Belum
diajar
kan

- Belu
m
diajar

- Belum
diajar
kan

- Belum
diajar
kan
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kan
2.

3.

Faktor yang
berpengaruh:
- Kemampuan
visual
- Pemusatan
perhatian
- Kemampuan
berbahasa
dan wicara
- Kematangan
emosi
Keterampilan
membaca:
- Membaca
huruf
- Membaca
suku kata
- Membaca kata
- Membaca
kalimat
sedehana

kan

- Baik

- Baik

- Baik

- Baik

- Baik

- Baik

- Kuran
g
konsen
trasi
- Baik

- Baik

- Baik

- Baik

- Perlu
bimbing
an
- Kurang

- Baik

- Baik

- Perlu
bimbing
an
- Baik

- dapat

- dapat

- dapat

- dapat

- dapat

- tidak
dapat
- dapat
5 kata
- dapat
1 kali
mat

- tidak
dapat
- dapat 7
kata
- dapat 2
kali
mat

- tidak
dapat
- dapat
3 kata
- tidak
dapat

- tidak
dapat
- dapat 2
kata
- tidak
dapat

- tidak
dapat
- dapat 3
kata
- tidak
dapat

- Cepat
tanggap
- Baik

- Baik

Dari hasil tes membaca permulaan tingkat keberhasilan membaca siswa
adalah sekitar 17%. Hasil ini jauh dari tujuan yang diharapkan. Didapati juga
bahwa sis Fa kemampuan akademiknya berada pada level paling bawah di antara
kelima siswa yang diambil sebagai subyek penelitian. Untuk meyakinkan tingkat
kecerdasannya perlu diadakan tes kecerdasan.
Setelah diadakan pembahasan maka disimpulkan bahwa dari hasil
observasi dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, semua siswa teridentifikasi
sebagai siswa yang mengalami hambatan pendengaran tetapi masih bisa
mengeluarkan suara. Mereka dalam keseharian menggunakan bahasa Jawa,
bahasa Indonesia dan bahasa isyarat yang tidak terstandar. Usia mereka antara 8
tahun hingga 11 tahun. Mengikuti pembelajaran di sekolah pada tahun yang sama.
Kedua, dalam berkomunikasi siswa menggunakan komunikasi total dengan guru,
yaitu membaca bibir, membaca mimik wajah dan isyarat. Pembelajaran
menggunakan buku pelajaran yang diajarkan. Kata-kata diperkenalkan melalui
gambar yang ditempel pada dinding kelas, yang diberi label nama gambar di
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bawahnya. Ketiga, alternatif pemecahan untuk membantu meningkatkan
kemampuan membaca permulaan siswa kelas II SDLB Tunarungu tersebut adalah
perubahan layanan pembelajaran pada metode ataupun media pembelajaran.
Pembelajaran membaca permulaan dengan pendekatan whole language dan
metode struktur analisis sintesis (SAS) menggunakan beberapa media
pembelajaran diusulkan sebagai cara untuk memjawab permasalahan yang ada.
Media yang dimaksud adalah berupa buku, kartu kata, dan animasi bahasa isyarat
yang menampilkan kupas rangkai huruf dalam kata.
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ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan kajian tentang: (1) konsep pembelajaran berbasis
proyek; (2) teori belajar yang melandasi pembelajaran berbasis proyek; (3) tahapan pelaksanaan
pembelajaran berbasis proyek; dan (4) pembelajaran kompetensi produktif berbasis proyek di
SMK. Berdasarkan hasil kajian, maka ditarik kesimpulan: (1) pembelajaran kolaboratif berbasis
proyek merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara membuat karya atau proyek
yang terkait dengan dengan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa. PjBL dapat
membantu membekali siswa untuk persiapan memasuki dunia kerja, hal ini dikarenakan siswa
belajar bukan hanya secara teori melainkan praktek di lapangan; (2) PjBL merupakan model
pembelajaran yang didukung atau berpijak pada teori belajar konstruktivistik; (3) tahapan
pelaksanaan PjBL terdiri dari: (a) penentuan pertanyaan mendasar; (b) mendesain perencanaan
proyek; (c) menyusun jadwal; (d) memonitor peserta didik dan kemajuan; (e) menguji hasil; dan
(f) mengevaluasi pengalaman; dan (4) PjBL dapat dikatakan sebagai operasionalisasi konsep
“Pendidikan Berbasis Kompetensi dan Produksi” yang dikembangkan di SMK. Melalui PjBL
peserta didik di SMK diperkenalkan dengan suasana dan makna kerja yang sesungguhnya di
dunia kerja. Sehingga dengan demikian model pembelajaran yang tepat untuk SMK pada
kompetensi produktif adalah PjBL.
Kata kunci: kolaboratif berbasis proyek, kompetensi produktif, SMK

PENDAHULUAN
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang teknologi dan rekayasa
diharapkan dapat mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang sinergis
antara hard skill dan soft skill. Untuk mencapai sinergitas keduanya maka
dibutuhkan inovasi yang tepat dalam pelaksanaan pembelajarannya. Selain itu,
inovasi pembelajaran di SMK juga harus terus dilakukan agar kualitas lulusannya
sesuai tuntutan kompetensi yang ditetapkan dan relevan dengan kebutuhan dunia
kerja. Tantangan penyelenggaraan SMK lebih ditekankan pada proses
mengintegrasikan pengetahuan, keterampil-an

dan sikap sebagai

proses

pembentukan kompetensi (Munadi, 2008).
Abad pengetahuan saat ini, menginginkan paradigma belajar yang
berorientasi pada proyek, masalah, inquiry, discovery dan penciptaan (Ardhana,
2000).

Hal ini berarti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

mengarungi seluruh ranah pembelajaran (kognitif, afektif, dan psikomotor), serta
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mengembangkan seluruh

kecerdasannya (emosional, spiritual, sosial, dan

sebagainya).
Kegiatan pembelajaran yang interaktif diharapkan dapat memberi
kesempatan untuk mengembangkan seluruh ranah pembelajaran dan seluruh
kecerdasan bagi pencapaian hard skill dan soft skill peserta didik dari setiap
kompetensi yang diinginkan. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat
membantu siswa agar memiliki kreativitas, pemecahan masalah, dan interaksi
serta membantu dalam penyelidikan yang mengarah pada penyelesaian masalah
nyata adalah project-based learning (PjBL) atau pembelajaran berbasis proyek
(Thomas, 2000).
PjBL cukup potensial untuk memenuhi tuntutan belajar. Model
pembelajaran berbasis proyek membantu siswa dalam belajar: (1) pengetahuan
dan keterampilan yang bermakna dibangun melalui tugas-tugas dan pekerjaan
yang otentik; (2) memperluas pengetahuan melalui keautentikan kegiatan
kurikuler yang terdukung oleh proses kegiatan belajar melakukan perencanaan
(designing) atau investigasi yang open-ended dengan hasil atau jawaban yang
tidak ditetapkan sebelumnya oleh perspektif tertentu; dan (3) dalam proses
membangun pengetahuan melalui pengalaman dunia nyata dan negosiasi kognitif
antar personal yang berlangsung di dalam suasana kerja kolaboratif (Sumiran
2009).
PjBL dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh dengan cara membuat karya atau proyek terkait dengan kompetensi
yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Menurut Sani (2014), beberapa keutamaan
yang diperoleh dengan menerapkan PjBL adalah: (1) melibatkan siswa dalam
permasalahan dunia nyata yang kompleks dan membuat siswa memahami
permasalahan yang harus dicarikan solusinya; (2) melibatkan siswa dalam belajar
menerapkan pengetahuan dan keterampilan dengan konteks yang bervariasi; (3)
memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan melatih keterampilan
yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja; (4) memberikan kesempatan kepada
siswa untuk belajar dan melatih keterampilan interpersonal dalam kelompok; dan
(5) mencakup aktivitas refleksi yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis
tentang pengalaman.
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PjBL bertujuan membantu peserta didik

untuk

mengembangkan

kemampuan pada lingkungan yang berbasis pengetahuan dan teknologi,
menyiapkan peserta didik untuk dapat menghadapi tantangan dunia hari ini, dan
memecahkan masalah yang kompleks yang memungkinkan peserta didik memiliki
kemampuan dasar (Division, 2006). PjBL adalah salah satu model atau
pendekatan pembelajaran yang menekankan pada peningkatan kemampuan
analytical and critical thinking siswa, explorative, team work and communication
skills menjadi landasan untuk berkembangnya kedua skill tersebut. Skill juga
menjadi landasan siswa sebagai long live learners (Widodo, 2015).
PjBL menarik dan penting untuk diterapkan, hal ini ditunjukkan oleh
beberapa hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Koch, Chlosta, &
Klandt (dalam Rais, 2010), menunjukkan bahwa 90% peserta didik yang
mengikuti proses belajar dengan implementasi project-based learning yakin dan
optimis dapat mengimplementasikan project-based learning dalam dunia kerja
serta dapat meningkatkan prestasi akademiknya. Selain itu hasil penelitian survei
dari Lasonen, Johanna,Vesterinen, & Pirkko (dalam Rais, 2010) menunjukkan 78
% peserta didik mengatakan bahwa pembelajaran yang berbasis project-based
learning dapat membantu membekali peserta didik untuk persiapan memasuki
dunia kerja, karena peserta didik belajar bukan hanya secara teori melainkan
praktek di lapangan.
Model PjBL merupakan suatu model pembelajaran yang menyangkut
pemusatan pertanyaan dan masalah yang bermakna, pemecahan masalah,
pengambilan

keputusan,

proses

pencarian

berbagai

sumber,

pemberian

kesempatan kepada anggota untuk bekerja secara kolaborasi, dan menutup dengan
presentasi produk nyata (Thomas, 2000). Pembelajaran berbasis proyek tidak
hanya mengkaji hubungan antara informasi teoritis dan praktek, tetapi juga
memotivasi siswa untuk merefleksi apa yang dipelajari dalam pembelajaran dalam
sebuah proyek nyata. Siswa dapat bekerja secara nyata, seolah-olah ada di dunia
nyata yang dapat menghasilkan produk secara realistis. Dikarenakan hakikat kerja
proyek adalah kolaboratif, maka pengembangan keterampilan tersebut seharusnya
ditujukkan untuk semua tim.
Domblesky (2009) mengungkapkan bahwa pada PjBL siswa belajar lebih
baik dan lebih aktif bertindak dalam pembelajaran. Instruktur bekerja di belakang
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siswa yang mengerjakan proyek-proyek. Hal tersebut menjadikan siswa aktif
menyelesaikan masalah dalam proyek, bukan penerima pasif pengetahuan.
Thomas (2000) menyatakan bahwa dampak positif dari pembelajaran berbasis
proyek bagi siswa adalah pengembangan sikap positif terhadap proses belajar,
rutinitas pekerjaan, kemampuan pemecahan masalah, dan harga diri. Demikian
pula Panitz (2000) mencatat bahwa siswa menyelesaikan proyek dan melakukan
refleksi proses berdasarkan pengalamannya dalam pembelajaran.
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka tulisan ini bertujuan untuk
memaparkan kajian tentang: (1) konsep pembelajaran berbasis proyek; (2) teori
belajar yang melandasi pembelajaran berbasis proyek; (3) tahapan pelaksanaan
pembelajaran berbasis proyek; dan (4) pembelajaran kompetensi produktif
berbasis proyek di SMK.

PEMBAHASAN
Konsep Pembelajaran Berbasis Proyek
PjBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan
sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi,
sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. PjBL
merupakan pendekatan yang menggunakan masalah sebagai langkah awal
mengumpulkan

dan

mengintegrasikan

pengetahuan

baru

berdasarkan

pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. PjBL dirancang untuk digunakan
pada permasalahan komplek yang diperlukan peserta didik dalam melakukan
insvestigasi dan memahaminya (Kemendikbud, 2013).
PjBL adalah model komprehensif untuk pengajaran dan pembelajaran
yang dirancang agar peserta didik melakukan riset terhadap permasalahan nyata
(Grant, 2002). PjBL bersifat kontruktivis, juga bersifat multiple intelligence,
karena peserta didik menggunakan berbagai intelegensi dalam melakukan proyek
yang

dilakukan

seperti

intelegensi

matematis-logis,

visual,

kinestetik,

interpersonal, linguistik, lingkungan, dan lain-lain (Yamin, 2004).
Karakteristik PjBL menurut Wena (2012) yaitu: (1) pembelajar membuat
kerangka kerja dan keputusan; (2) ada permasalahan dan pemecahan yang belum
ditentukan sebelumnya; (3) pembelajar merancang proses untuk menentukan
hasil; (4) pembelajar bertanggung jawab dalam mengelola informasi yang didapat;
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(5) ada evaluasi secara kontinu; (6) pembelajar secara teratur melihat kembali
hasil pekerjaannya; dan (7) hasil akhir berupa produk yang diuji kualitasnya.
Model PjBL mendorong peserta didik mengkonstruk pengetahuan dan
keterampilan secara personal, dengan adanya peluang untuk menyampaikan ide,
mendengarkan ide-ide orang lain, dan mereflesikan ide sendiri pada ide-ide orang
lain, maka akan membentuk pengalaman pemberdayaan pengetahuan (meaning
making process). Selain itu, peserta didik juga akan mengalami tahap
pembelajaran yang disebut sebagai interactive research cycle yang terdiri dari
tahap pertanyaan, perencanaan, pengumpulan data, mensintesis pengetahuan, dan
evaluasi (Sampurno, 2007).
Menurut Thomas (2000), pembelajaran berbasis proyek memiliki lima
karakteristik yang dapat membedakannya dengan model pembelajaran lain, yaitu:
(1) centrality, proyek sebagai pusat atau sentral; (2) driving question, projectbased learning difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang memicu
peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan dengan konsep, prinsip dan ilmu
pengetahuan yang sesuai; (3) conscrutive investigations, proyek harus disesuaikan
dengan kemampuan peserta didik dan proyek yang dijalankan harus memberikan
keterampilan dan pengetahuan baru bagi peserta didik; 4) autonomy, aktivitas
peserta didik sangat penting, peserta didik sebagai pemberi keputusan dan pencari
solusi (problem solver); dan (5) realisme, kegiatan peserta didik difokuskan pada
pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya atau dunia nyata.
Sementara

itu,

menurut

Kemendikbud

(2013),

PjBL

memiliki

karakteristik, yaitu: (1) peserta didik membuat keputusan tentang sebuah
kerangka kerja; (2) adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada
peserta didik; (3) peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas
permasalahan atau tantangan yang diajukan; (4) peserta didik secara kolaboratif
bertanggungjawab

untuk

mengakses

dan

mengelola

informasi

untuk

memecahkan permasalahan; (5) proses evaluasi dijalankan secara kontinyu; (6)
peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah
dijalankan; (7) produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif;
dan (8) situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan.
Perbedaan model PjBL dengan pendeketan pembelajaran tradisional
terlihat dalam beberapa aspek, antara lain: (1) peranan guru dan peserta didik,
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dalam pembelajaran berbasis proyek peserta didik dan guru bekerja sama, guru
berperan sebagai partner atau fasilitator bagi peserta didik; (2) proses
pembelajaran berbasis proyek, penekanannya bukan pada aktivitas peserta didik
untuk berhasil menyelesaikan tes atau ujian, tetapi menyiapkan peserta didik pada
dunia nyata dan memberikan kesempetan peserta didik untuk mengembangkan
diri dan pengetahuannya (Waras, 2007:4).
Penggunaan model PjBL dapat memberikan keuntungan, diantaranya: (1)
mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia nyata; (2) meningkatkan motivasi
peserta didik, dan mendorong kemampuan untuk melakukan pekerjaan penting;
(3) menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan dunia nyata; (4) membentuk
sikap kerja peserta didik; (5) meningkatkan kemampuan komunikasi dan sosial;
(6)

meningkatkan

kemampuan

pemecahan

masalah;

(7)

meningkatkan

keterampilan peserta didik untuk menggunakan informasi dengan disiplin ilmu
yang dimiliki; (8) meningkatkan kepercayaan diri peserta didik; dan (9)
meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan teknologi dalam belajar
(Railsback, 2002).
Menurut Kemendikbud (2013), penerapan PjBL memiliki beberapa
kelebihan, diantaranya adalah: (1) meningkatkan motivasi peserta didik untuk
belajar, mendorong kemampuan untuk melakukan pekerjaan penting, dan perlu
untuk dihargai; (2) meningkatkan kemampuan pemecahan masalah; (3) membuat
peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang
kompleks; (4) meningkatkan kolaborasi; (5) mendorong peserta didik untuk
mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi; (6) meningkatkan
keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber; (7) memberikan pengalaman
kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan
membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk
menyelesaikan tugas; (8) menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan
peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia
nyata; (9) melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan
menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan
dunia nyata; dan (10) membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga
peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran.
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Teori Belajar yang Melandasi Pembelajaran Berbasis Proyek
Model pembelajaran berbasis proyek adalah salah satu metode yang
didasarkan pada konstruktivisme yang mendukung keterlibatan siswa dalam
situasi pemecahan masalah (Dopplet, 2003). Siswa terlibat langsung di kehidupan
nyata dalam memecahkan masalah, sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih
permanen. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas kekhawatiran akan kemampuan
lulusan, khususnya siswa SMK karena pendidikan teknik yang menonjol adalah
keterampilan mekanis, meskipun penting juga menyadari bahwa globalisasi dan
perkembangan teknologi memunculkan tuntutan baru jenis keterampilan kerja
yang diperlukan.
PjBL merupakan model pembelajaran yang didukung atau berpijak pada
teori belajar konstruktivistik. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan
model pembelajaran yang mengacu pada filosofis konstruktivisme yang
menyatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kognitif melalui
suatu aktivitas siswa, sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya
sendiri dan bermakna melalui pengalaman yang nyata (Liu, 2007). Pengalaman
nyata dan refleksi terhadap pengalaman langsung dari diri sendiri merupakan
kunci untuk belajar bermakna pada pembelajaran produktif.
Strategi pembelajaran yang menonjol dalam pembelajaran konstruktivistik
antara lain adalah strategi belajar kolaboratif, mengutamakan aktivitas siswa dari
pada aktivitas guru, mengenai kegiatan laboratorium/bengkel, pengalaman
lapangan, studi kasus, pemecahan masalah, diskusi, diskusi panel, brainstorming,
dan simulasi (Waras, 2007). Beberapa dari strategi tersebut juga terdapat dalam
pembelajaran berbasis proyek, yaitu (a) strategi belajar kolaboratif, (b)
mengutamakan aktivitas siswa dari pada aktivitas guru, (c) mengenai kegiatan
laboratorium/bengkel, (d) pengalaman lapangan, (e) dan pemecahan masalah.
Prinsip-prinsip PjBL juga dilandasi oleh teori belajar konstruktif. Menurut
Myer & Boty (dalam Waras, 2007) belajar konstruktif harus dilakukan dengan
menumbuhkan upaya siswa membangun representasi memori yang kompleks dan
kaya, yang menunjukkan tingkat terhubungan yang kuat antara pengetahuan
semantik, episodik, dan tindakan. Sebagai sebuah model pembelajaran, menurut
Thomas (2000) pembelajaran berbasis proyek memiliki berbagai prinsip, yaitu (a)
sentralistis (centrality), (b) pertanyaan pendorong atau penuntun (driving
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question), (c) investigasi konstruktif (contructive investigation), (d) otonomi
(autonomy), (e) realistis (realism).
PjBL juga didukung oleh teori belajar eksperiensial. Seperti dikatakan
William James bahwa belajar yang paling baik adalah melalui aktivitas diri
sendiri, pengalaman sensoris adalah dasar untuk belajar, dan belajar yang efektif
adalah holistik, dan interdisipliner (Moore, 2003:2). Tema proyek yang dipilih
juga bersifat interdisipliner, karena mengandung unsur berbagai disiplin yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam proyek yang dikerjakan itu.
Kerja proyek dapat dipandang sebagai proses belajar memantapkan pengalaman
yang belum mantap, memperluas pengetahuan yang belum luas, dan memperhalus
pengetahuan yang belum halus, belajar melalui pengalaman nyata.
Berdasarkan teori belajar konstruktivistik yang dirujuk di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa: (1) otentik-kontekstual (goal-directed activities) yang akan
memperkuat hubungan antara aktivitas dan pengetahuan konseptual yang
melatarinya;
guru/instruktur

(2)

mengedepankan

sebagai

otonomi

pembimbing

dan

siswa
partner

mengembangkan kemampuan berpikir produktif;

(self-regulation)
belajar,

yang

dan
akan

(3) belajar kolaboratif yang

memberi peluang siswa saling membelajarkan yang akan meningkatkan
pemahaman konseptual maupun

kecakapan teknikal; (4) holistik dan

interdisipliner; (5) realistik, berorientasi pada belajar aktif memecahkan masalah
riil, yang memberi kontribusi pada pengembangan kecakapan pemecahan
masalah; dan (6) memberikan reinforcement intrinsik (umpan balik internal) yang
dapat menajamkan kecakapan berpikir produktif.
Mulai pada tahun 2000, di Indonesia diterapkan empat pendekatan
pendidikan, yaitu: (1) pendidikan berorientasi kecakapan hidup (life skills); (2)
kurikulum dan pembelajaran berbasis kompetensi; (3) pembelajaran berbasis
produksi; dan (4) pendidikan berbasis luas (broadbased education). Orientasi baru
pendidikan itu berkehendak menjadikan lembaga pendidikan sebagai lembaga
pendidikan kecakapan hidup, dengan pendidikan yang bertujuan mencapai
kompetensi (selanjutnya disebut pembelajaran berbasis kompetensi), dengan
proses pembelajaran yang otentik dan kontekstual yang dapat menghasilkan
produk bernilai dan bermakna dan pemberian layanan pendidikan berbasis luas
melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan yang fleksibel multi-entry-multiexit
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(Depdiknas dalam Waras, 2007). Berdasarkan kajian teoritis dan empirik maka
PjBL dapat mengakomodasi empat pendekatan pendidikan tersebut.
Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek (PjBL)
Menurut Kurzel dan Rath (2003:505), tahapan pembelajaran berbasis
proyek terdiri dari tujuh fase, yaitu: (1) good description, fase dalam
menampilkan masalah untuk dipecahkan dan menetapkan tujuan; (2) specify
criteria, fase dalam menentukan kriteria memecahkan masalah solusi, dan
menetukan fokus yang akan dicapai, dan kemampuan apa yang akan dicapai; (3)
background knowledge, fase untuk menentukan pengetahuan atau konsep yang
dibutuhkan, dan mencari informasi kepada ahlinya; (4) generate ideas,
generalisasi konsep dan menyusun hipotesis; (5) implement solution, fase dalam
mencari dan mengimplementasikan solusi serta membandingkannya dengan solusi
lain; (6) reflect, mengevaluasi seluruh proses pembelajaran mulai dari proses,
solusi, dan produk; dan (7) generalize, fase untuk menyusun konsep,
mengeralisasi fakta dan pengetahuan menjadi teori.
Tahapan atau Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dapat
dijelaskan pada gambar 1 berikut ini (Kemendikbud, 2013).

Gambar 1. Diagram Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek
Langkah-langkah pada pembelajaran berbasis proyek sebagai berikut:
1. Penentuan pertanyaan mendasar. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan
esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam
melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia
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nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pengajar berusaha
agar topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik.
2. Mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif
antara pengajar dan peserta didik. Dengan demikian peserta didik diharapkan
akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan
main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan
esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta
mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian
proyek.
3. Menyusun Jadwal. Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun
jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara
lain: (a) membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, (b) membuat
deadline penyelesaian proyek, (c) membawa peserta didik agar merencanakan
cara yang baru, (d) membimbing peserta didik ketika membuat cara yang tidak
berhubungan dengan proyek, dan (e) meminta peserta didik untuk membuat
penjelasan (alasan) tentang pemilihan suatu cara.
4. Memonitor peserta didik dan kemajuan. Pengajar bertanggungjawab untuk
melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan
proyek. Monitoring dilakukan dengan cara menfasilitasi peserta didik pada
setiap proses. Dengan kata lain pengajar berperan menjadi mentor bagi
aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah
rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
5. Menguji Hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam
mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan
masing- masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat
pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam
menyusun strategi pembelajaran berikutnya.
6. Mengevaluasi Pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan
peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang
sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun
kelompok. Pada tahap evaluasi peserta didik diminta untuk mengungkapkan
perasaan dan pengalamanya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan
peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja
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selama proses pembelajaran
Pembelajaran Produktif Berbasis Proyek di SMK
Mata Pelajaran Program Produktif adalah sekumpulan kompetensi
kejuruan (baik Dasar Kejuruan maupun Kompetensi Kejuruan) dalam struktur
kurikulum SMK yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki
kompetensi standar atau kemampuan produktif pada suatu pekerjaan atau keahlian
tertentu yang relevan dengan tuntutan dan permintaan pasar kerja. Mata pelajaran
produktif bersifat pengembangan keahlian dan keterampilan yang dirancang dan
dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya (real
job) untuk menghasilkan barang atau jasa sesuai tuntutan dan kebutuhan pasar
(industri).
Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran produktif

dalam konteks

spesifik, pada dasarnya merujuk kepada karakteristik pembelajaran dan mata
pelajaran produktif. Karakteristik muatan 70% praktikum dan 30% teori; serta
memberikan penekanan terhadap penguasaan kompetensi produktif, maka
pelaksanaan pembelajarannya perlu menerapkan strategi yang berbentuk
pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan tertentu sehingga pembelajaran
dapat berjalan optimal.
Penyelenggaraan pembelajaran mata pelajaran produktif SMK dalam
prakteknya akan berkaitan dengan dua strategi spesifik, yaitu: (1) pembelajaran
berbasis kompetensi (competency based); dan (2) pembelajaran berbasis produksi
(production based) yang dilaksanakan di sekolah dan/atau di dunia usaha/industri.
Pada pelaksanaannya, kedua strategi tersebut terintegrasi menjadi satu dalam
bentuk pembelajaran keahlian produktif, yang dilaksanakan di sekolah dan/atau di
dunia kerja/industri. Bentuk pembelajaran produktif ini adalah pelatihan keahlian
yang mengarah pada pencapaian kompetensi lulusan standar tertentu, dengan
memberikan pengalaman pada lini produksi bagi siswa, baik dalam praktek kerja
industri. maupun pengembangan unit produksi sekolah.
Menurut Sudjimat (2014), PjBL sangat tepat diterapkan di SMK yang
tidak hanya menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi (competenci based
training) tetapi juga pembelajaran berbasis produksi (production based training).
Melalui pembelajaran kerja proyek, kreativitas dan motivasi peserta didik akan
meningkat (Clegg, 2001; Clegg & Bearh, 2001).
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Lebih lanjut Sudjimat (2014) mengungkapkan bahwa PjBL mengarahkan
peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan standar untuk membuat atau
menyelesaikan suatu produk melalui proses produksi yang sesungguhnya. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa PjBL sangat cocok digunakan untuk program
pembelajaran di SMK, terutama yang berorientasi untuk menghasilkan produk.
Sementara itu, Siswanto (2010) mengungkapkan bahwa teori-teori experiential
learning, context teaching and learning, work-based learning, dan project based
learning menjadi sangat relevan dalam penyelenggaraan pendidikan teknologi dan
kejuruan.
Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PjBL
merupakan model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan pada kompetensi
produktif di SMK agar pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja karena PjBL memadukan antara pembelajaran berbasis kompetensi
dan pembelajaran berbasis produksi yang muaranya lebih mendekatkan siswa
pada kondisi dunia nyata.

PENUTUP
Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. PjBL merupakan pendekatan yang menggunakan masalah sebagai langkah

awal mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan
pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Menerapkan PjBL adalah: (a)
melibatkan siswa dalam permasalahan dunia nyata yang kompleks; (b)
melibatkan siswa dalam belajar menerapkan pengetahuan dan keterampilan
dengan konteks yang bervariasi; (c) memberikan kesempatan kepada siswa
untuk belajar dan melatih keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup dan
bekerja; (d) memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan melatih
keterampilan interpersonal; dan (e) mencakup aktivitas refleksi yang
mengarahkan siswa untuk berpikir kritis tentang pengalaman.
2. PjBL merupakan model pembelajaran yang didukung oleh atau berpijak pada

teori belajar konstruktivistik. Prinsip-prinsip PjBL juga dilandasi oleh teori
belajar konstruktif dan teori belajar eksperiensial.
3. Tahapan pelaksanaan PjBL terdiri dari: (a) penentuan pertanyaan mendasar;

(b) mendesain perencanaan proyek; (c) menyusun jadwal; (d) memonitor
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peserta didik dan kemajuan; (e) menguji hasil; dan (f) mengevaluasi
pengalaman.
4. PjBL dapat dikatakan sebagai operasionalisasi konsep ―Pendidikan Berbasis

Kompetensi dan Produksi‖ yang dikembangkan di SMK. Sebagai institusi
yang berfungsi untuk menyiapkan lulusan siap kerja, SMK harus dapat
membekali peserta didiknya dengan kompetensi terstandar yang dibutuhkan
untuk bekerja di bidangnya. Melalui PjBL peserta didik diperkenalkan dengan
suasana dan makna kerja yang sesungguhnya di dunia kerja. Dengan demikian
model pembelajaran yang tepat untuk SMK adalah PjBL.
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ABSTRAK
Kurikulum rekonstruksi soasial berbasis kearifan budaya sasak adalah serangkaian kegiatan
menyusun kembali Nilai-nilai budaya yang telah rusak yang dipengaruhi modernisasi yang terjadi
secara dramatis,realitaslaju perkembangan pariwisata yang terjadi membawa dampak langsung
kepada masyarakat sebagai pelaku budaya seperti pola pikir,cara berpakain,dll. hal tersebut
berdampak pada pergeseran kandungan nilai budaya yang ada pada budaya sasak itu sendiri,
kemudian kurikulum rekonstruksi sosial memodifikasi kembali sistem nilai yang adapada budaya
tersebut sesuai dengan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi dan melebihkan nilai yang
terkandung dalam budayasasak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah yang pertama
yang harus dilakukan adalah menganalisi kebutuhan (perda,organiasi kebudayaan),tujuannya
harus jelas, hasil dapat diukur,dapat diamati,mengidentifikasi keadaan lingkungan dan adanya
bahan ajar.
Kata kunci : kurikulum rekonstruksi sosial, budaya sasak

PENDAHULUAN
Ditengah kerasnya laju arus globalisasi yang kian lama kian tak
terbendung, melahirkan berbagai permasalahan yang siap melumat apa saja
termasuk nilai-nilai budaya yang selama ini nenek moyang kita pertahankan
termasuk didalamnya budaya sasak. Masyarakat sebagai pelaku dari budaya
sendiri menyadari bahwa perkembangan tersebut telah merusak sendi-sendi dari
budayanya mulai dari cara berpakaian,cara bersikap dan lain sebagainya.
Perkembangan yang terjadi ditengah masyarakat tentu ada cepat dan ada
juga masyarakat lain yang agak lambat dalam perkembangannya, dalam situasi
yang demikian perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat, mobilitas
manusia dan barang sangat tinggi , komunikasi, cepat, lancer, dan akurat.
Perubahan demikianlah yang kemudian membawa dampak dalam semua aspek
kehidupan, sosial budaya, ekonomi, politik, idiologi, nilai-nilai etika dan estetika.
Dalam hal perubahan inilah, yang kemudian yang menjadi pusat dari pada
pradigma baru yang muncul seperti kecakapan, sikap, aspirasi, minat, semangat,
kebiasaan bahkan pola-pola hidup mereka (Nana Syaodih 2014:61).
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Sebagai konsekuensi dari fenomena tersebut adanya perubahan sosial yang
terjadi baik di masyarakat sasak secara hususnya maupun Nusa Tenggara Barat
secara umumnya, Merespon akan hal tersebut diatas maka kurikulum rekonstruk
sosial diharapkan akan mampu mengembalikan niai-nilai etika dan estetika yang
terkadung didalam setiap budaya utamanya budaya sasak yang memang akhirakhir ini mendapat respon dari pengembangan parawisatanya yang luar biasa
menakjubkan bagi sebagaian orang.
Lombok sendiri Dalam buku Lalu Lukman (2003:11) menjelaskan bahwa
kata Lombok pada zaman dahulu konon berasal dari orang yang pertama kali
datang sebagai penghuni pulau Lombok kedatangnya ke pulau tersebut dengan
menumpang sebuah rakit yang berarti ―Sasak‖ yang kemudian nama sasak
tersebut dijadikan sebagai nama suku yang ada dilombok Nusa Tenggara Barat
dari versi yang lain juga menamakan suku sasak berasal sari Sang Saka. Dari
tulisan lain yakni seorang pujangga zaman majapahit yaitu prapanca menulis kata
nama Lombok ini, ―Lombo‟‖ yang berarti lurus. Kemudian di pertegas oleh Dr.
R. goris beknopt Sasaksch-Nederlandsch Woordenboek dalam buku yang sama,
terdapat kata ―Lombo‟‖ ditulis dengan menggunkan tanda hamzah („) yang berarti
Recht atau Lurus.
PEMBAHASAN
Budaya dan Perkembangan Globalisasi
Hampir setiap lingkungan masyarakat mempunyai kebiasaan-kebiasaan
yang berbeda-berda, kebaisaan-kebiasaan tersebut seringkali kita tafsirkan dengan
memberi penafsiran sebagai sebuah kebudayaan, sistem sosial yang kemudian
lahir tidak akan pernah sama yang dimiliki oleh satu daerah satu dengan daerah
lainnya, inilah kemudian yang dinamakan dengan kearifan budaya lokal, adapun
sistem sosial budaya yang dimaksdu diatas yakni yang mengatur pola kehidupan
dan pola hubungan intraksi antara anggota masyarakat, antara anggota dan
lembaga masyarakat.
Masyarkat kita sekarang ini berada pada zaman peradaban Era Digital
yang hampir semua pola seolah-olah dibentuk pada pembiasaan yang bersifat
instan, tidak jarang, dari kita tidak mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri
dengan fenomena ini, kadang pula sebagian dari kita tidak bisa menerima
fenomena Era Digital tersebut dengan utuh.Malah sebaliknya, disebagian tempat
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ia masih kukuh memelihara budaya sebagai kebudayaan untuk ia wariskan kepada
generasi berikutnya.
Sulit memang mempertemukan dua sisi yang saling bertolak belakang
seperti ini antara budaya yang sifatnya mempertahankan keaslian sistem nilai
budaya, sedangkan Era Digital seolah-olah memberikan gambaran tidak ada jarak
yang pasti untuk tidak bisa dijangkau oleh kemampuan digital, sebagai kebiasaan
baru yang terpola pada struktur pemikiran baru yang ada pada sebagain dari
masyarakat. Permasalan seperti ini juga sebagai penyumbang permasalahan baru
pada tatanan nilai kebudayaan tersebut.
Lambat laun akhirnya kesadaran kita akan hilang seiring dengan
berjalanya waktu, kita disibukkan dengan proses penyesuaian diri kita pada halhal baru sedangkan nilai luhur kebudayaan yang sudah jauh tertanam sebelumnya
pada diri kita luntur oleh arus globlisasi yang diwujudkan dengan kehidupan
modern seperti sekarang, ini mungkin juga timbul oleh keinginan masyarakat
untuk hidup menyesuaikan diri dengan tuntutan alam atau mungkin hirarki yang
belum tertanam secara mendasar untuk memandang kebudayaan sebagai suatu
yang indah untuk kita pelihara.
Budaya Sebagai Edentitas Daerah
Indonesia adalah sebuah Negara kaya akan budaya dan bahasa yang
puluanya terbentang dari ujung sabang sampai mereuke dan Hampir semua daerah
yang ada diindonesia termasuk di dalamnya masyarakat Lombok akan suku
sasaknya mengakui hal tersebut sebagai sebuah kekayaan yang tidak ternilai
harganya dari segi materil, didalam budaya tersebut terdapat etika dan estetika
kultur satu budaya dengan budaya lainya tidak akan pernah sama begitu halnya
dengan budaya masyarakat sasak sendiri. Etika dan estetika kultural masyarakat
sasak sebenarnya sudah lama mengendap dalam tubuh masyarakat sasak yang
kadang masyarakatnya sendiri tidak menyadari itu sebagai kearifan lokal yang
perlu untuk dijaga kelestariannya, adapun kultur dan etika masyarakat sasak
tersebut adalah kebersamaan, kebahasaan, keramah tamahan, membantu satu sama
lain, kekeluargaan, kepedulian, semua konsep etika tersebut sangat kuat dan alami
yang memiliki nuansa yang penuh dengan nilai-nilai sakral didalamnya (Berugaq
Institute, 2015:23).
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Data wisatawan yang berkunjung pada tahun 2014 mencapai angka 1,6
juta pengunjung tepatnya 1.629.122 (www.disbudpar.ntbprov.go.id),hal tersebut
menandakan sebuah fenomena yang sangat luar biasa kalau di lihat dari nilai
ekonomis pengembangan wisata sangat berdampak, namun permasalahan
selanjutnya yang muncul adalah terjadinya dinamika sosial dalam berbagai
kehidupan masyarakat, dinamika tersebut mencerminkan adanya proses
perubahan

baik

yang

bersifat

lambat,

maupun

bersifat

cepat

(Imran

Manan,1989:49)

Gambar 1.1 Data Kunjungan Wisatawan NTB
Bisa dibayangkan satu wisatawan membawa kebiasaan baru yang meraka
bawa dari kota maupun negaranya kedaerah Lombok, Nusa Tenggara Barat maka
bisa simpulkan bahwa kita tidak mampu untuk melawan dan menyaring nilai-nilai
sosial baru tersebut sehingga sudah pasti akan berdampak signifikan terhadap
perubahan sikap maupun mental pada masyarakat kita. Terlebih lagi Budaya
masyarakat kita terjebak pada budaya meniru tanpa terlebih dahulu memfilter
semua kebiasaan yang dibawa oleh wisatawan tersebut tanpa ada pemahaman
apakah kebiasaan tersebut sudah sesuai apa belum dengan nilai-nilai sosial yang
ada dalam kearifan lokal budaya sasak,
Permasalahan inilah yang kemudian melahirkan kehawatiran yang sangat
luar biasa yang dapat mengakibat hilang edentitas asli budaya Lombok.Maka
alternative yang kemudian muncul adalah mempertahankan nilai-nilai kearifan
budaya lokal Sasak tersebut melalui sekolah dengan sistem kurikulum
rekonstruksi sosial.
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Kurikulum Rekonstruksi Sosial Berbasis Kearifan Budaya Sasak
Kurikulum dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan.Sebagai suatu
rancangan, kurikulum menentukan bagaimana pelaksanaan dan hasil dari sebuah
pendidikan (Nana Syaodih S 2014:58).Sedangkan George S. Counts Di dalam
Oemar Hamalik (2013:8) dimana sekolah harus berani untuk membangun suatu
tatanan sosial (Dare the school a new social order), dalam pandangan ini juga
berpendapat bahwa sekolah harus mempersiapkan suatu agenda pengetahuan dan
nilai-nilai yang diyakini dapat menuntun siswa memperbaiki masyarakat dan
institusi kebudayaan, serta berbagai keyakinan dan kegiatan praktik yang
mendukungnya. Kita pahami bahwa ketika kita menentukan akan seperti apa
kwalitas

hasil

pendidikan

kedepannya

maka

perencanaan

mutlak

dipenuhi,mengacu kepada UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal
36 ayat 2 dan 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum pada jenjang dan jenis
pendidikan dikembangkan dengan prinsip-prinsip diversifikasi (penganekaragaman
KBBI) sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka
Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
1.

Peningkatan iman dan takwa

2.

Peningkatan ahklak mulia

3.

Peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik

4.

Keragaman potensi daerah dan lingkungan

5.

Tuntutan dunia kerja perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan
seni

6.

Agama

7.

Dinamika perkembangan global

8.

Persatuan nasional dan nilai kebangsaan.

Dalam mendesain kuikulum yang berorientasi pada siswa, lice crow (crow
& crow, 1995) menyarankan hal-hal sebagai berikut:
1.

Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan anak.

2.

Isi kurikulum harus mencakup keterampilan,pengetahuan,dan sikap
yang dianggap berguna untuk masa sekarang dan masa yang akan
datang.
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3.

Anak hendaknya ditempatkan sebagai subjek belajar yang berusaha
untuk mebalajar mandiri.

4.

Diusahakan apa yang dipelajari sesuai dengan minat,bakat dan tingkat
perkembangan mereka.(Wina Sanjaya. 2008:71)

Selanjut ketika kita akan menyusun kurikulum rekonstruksi sosial berbasis
kearifan budaya sasak langkah (John Mc Neil 1989) pertama yang harus
diperhatikan

hendaknya

kita

menganalisi

kebutuhan

(perda,organiasi

kebudayaan)yang berlaku yang menjadi acuan untuk membentuk sistem nilai
sosial dalam membangun intraksi hubungannya anak untuk sekolah, anak untuk
lingkungan dan masyarakat. Kedua Tujuannya harus jelas, mengacu pada sistem
nilai budaya seperti kebersamaan, kebahasaan, keramah tamahan, membantu satu
sama lain, kekeluargaan, kepedulian, inilah yang kemudian menjadi potakan awal
untuk merumuskan bagaimana kemudian pengembang kurikulum dapat menyusun
materi, setelah patokan tersebut dituangkan kedalam konsep kurikulum maka
menyiapkan model dan strategi dalam menyampaikan nilai-nilai yang tertuang
tersebut kedalam bahan ajar berbasis muatan lokal, pendekatan mata pelajaran
seperti ini memiliki sifat beridiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu.
Ketiga Hasil dapat diukur adalah merupakan cerminan bagaimana
sesungguhnya kurikulum tersebut tela mampu diterima oleh peserta didik dalam
bentuk tujuan dari kurikulum itu sendiri. Keempat Kemudian selanjutnya dapat
diamati, dalam psikomotorya siswa dapat menunjukkan prubahan yang signifikan
melalui pemahaman nilai –nilai kemudian yang ia dapat pada mata pelajaran
muatan lokal tersebut. Kelima Mengidentifikasi keadaan lingkungan mengacu
pada data yang dikeluarkan oleh dinas pariwisata provinsi nusa tenggara barat
yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah wisatawan baik loka maupun
mancanegara merupakan gambaran bahwa masyarakat sasak sendiri sudah
mengalami adanya pergeseran nilai-nilai kebudayaan yang ada pada budaya sasak
itu sendiri.
Keenam kemudian bahan ajar.Adapun model yang digunakan untuk
mengembangkan bahan ajar pada mata pelajaran muatan lokal adalah model
ADDIE, ADDIE merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development or
Production, Implementation or Delivery and Evaluations. Model ADDIE
dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) untuk

merancang model
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pengembangan bahan ajar dalam hal ini diterapkan pada mata pelajaran muatan
lokal. Berikut ini diberikan contoh kegiatan pada setiap tahap pengembangan
model atau metode bahan ajar, yaitu:
a. Analysis
Pada tahap ini, kegiatan utama adalah menganalisis perlunya
pengembangan model/metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan
dan

syarat-syarat

pengembangan

model/metode

pembelajaran

baru.Pengembangan metode pembelajaran baru diawali oleh adanya masalah
dalam model/metode pembelajaran yang sudah diterapkan.Masalah dapat
terjadi karena model/metode pembelajaran yang ada sekarang sudah tidak
relevan dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik
peserta didik, dsb.
Setelah analisis masalah perlunya pengembangan model/metode
pembelajaran baru, peneliti juga perlu menganalisis kelayakan dan syaratsyarat pengembangan model/metode pembelajaran baru tersebut. Proses
analisis misalnya dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut
ini: (1). apakah model/metode baru mampu mengatasi masalah pembelajaran
yang dihadapi, (2). apakah model/metode baru mendapat dukungan fasilitas
untuk diterapkan; (3). apakah guru mampu menerapkan model/metode
pembelajaran baru tersebut Dalam analisis ini, jangan sampai terjadi ada
rancangan model/metode yang bagus tetapi tidak dapat diterapkan karena
beberapa keterbatasan misalnya saja tidak ada alat atau guru tidak mampu
untuk melaksanakannya. Analisis metode pembelajaran baru perlu dilakukan
untuk

mengetahui

kelayakan

apabila

metode

pembelajaran

tersebut

diterapkan.
b. Design
Dalam perancangan model/metode pembelajaran, tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini
merupakan proses sistematik yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar,
merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar, merancang perangkat
pembelajaran, merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi hasil belajar.
Rancangan model/metode pembelajaran ini masih bersifat konseptual dan
akan mendasari proses pengembangan berikutnya.
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c. Development
Development dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan
produk. Dalam tahap desain, telah disusun kerangka konseptual penerapan
model/metode pembelajaran baru.Dalam tahap pengembangan, kerangka yang
masih konseptual tersebut direalisasikan menjadi produk yang siap
diimplementasikan. Sebagai contoh, apabila pada tahap design telah dirancang
penggunaan model/metode baru yang masih konseptual, maka pada tahap
pengembangan disiapkan atau dibuat perangkat pembelajaran dengan
model/metode baru tersebut seperti RPP , silabus dan materi pelajaran yang
disesuikan dengan mata pelajaran muatan lokal.
d. Implementation
Pada tahap ini diimplementasikan rancangan bahan ajar yang telah
dikembangkan pada situasi yang nyata yaitu di kelas.Selama implementasi,
rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan diterapkan pada kondisi yang
sebenarnya pada mata pelajaran muatan local tersebut.Materi disampaikan sesuai
dengan model/metode baru yang dikembangkan. Setelah penerapan metode kemudian
dilakukan evaluasi awal untuk memberi umpan balik pada penerapan model/metode
berikutnya
e. Evaluation

Evaluasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu evaluasi formatif dan
sumatif.Evaluation formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka
(mingguan) sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir
secara keseluruhan (semester).Evaluasi sumatif mengukur kompetensi akhir
dari mata pelajaran atau tujuan pembelajaran muatan local yang ingin
dicapai.Hasil evaluasi digunakan untuk memberi umpan balik kepada pihak
pengguna model/metode.Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau
kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh model/metode baru tersebut.
Tahap Pengembangan

Aktivitas

Analysis

Pra

perencanaan:

pemikiran

tentang

produk (model, metode, media, bahan
ajar) baru yang akan dikembangkan
Mengidentifikasi produk yang sesuai
dengan sasaran peserta didik, tujuan
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belajar,

mengidentifikasi

isi/materi

pembelajaran, mengidentifikasi lingkungan belajar dan strategi penyampaian
dalam pembelajaran
Design

Merancang konsep produk baru di atas
kertas . Merancang perangkat pengembangan produk baru. Rancangan ditulis
untuk masing-masing unit pembelajaran.
Petunjuk

penerapan

desain

atau

pembuatan produk ditulis secara rinci
Develop

Mengembangkan

perangkat

produk

(materi/bahan dan alat) yang diperlukan
dalam pengembangan. Berbasis pada
hasil rancangan produk, pada tahap ini
mulai dibuat produknya (materi/bahan,
alat) yang sesuai dengan struktur model
Membuat instrumen untuk mengukur
kinerja produk
Implementation

Memulai menggunakan produk baru
dalam pembelajaran atau lingkungan
yang nyata. Melihat kembali tujuantujuan pengembangan produk, interaksi
antar peserta didik serta menanyakan
umpan balik awal proses evaluasi

Evaluation

Melihat kembali dampak pembelajaran
dengan cara yang kritis
Mengukur

ketercapaian

tujuan

pengembangan produk
Mengukur apa yang telah mampu dicapai
oleh sasaran
Mencari informasi apa saja yang dapat
membuat
Tabel 2.1 Rangkuman Aktivitas Model ADDIE
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Laurie

Brady

(1947)

Dalam

bukunya

Curriculum

Development

merekomendasikan beberapa kriteria dalam pemilihan konten dari penyusunan
bahan ajar sebagai berikut:
1. Validity
2. Significance
3. Interest
4. Learnability
5. Consistency with socialrealities
6. Utility

KESIMPULAN
Kurikulum rekonstruksi sosial adalah kegiatan untuk menyusun kembali
nilai-nilai kebudayan seperti kebersamaan, kebahasaan, keramah tamahan,
membantu satu sama lain, kekeluargaan, kepedulian kedalam mata pelajaran
muatan lokal. Adapun dalam proses penyajian nilai-nilai dari pada kearifan
budaya lokal sasak tersebut disusun kedalam bahan ajar menggunakan model
pengembangan

bahan

ajar

ADDIE

(Analysis,

Desain.

Development,

Implementation, Evaluation) dan dalam penyusunan bahan ajar tersebut
pengembang juga diharap memperhatikan hal-hal sebgai berikut: Validity,
Significance, Interest, Learnability, Consistency with socialrealities, Utility
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PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN RECIPROCAL PEER
QUESTIONING TERHADAP HASIL BELAJAR MEMPERBAIKI RADIO
PENERIMASISWA KELAS X SMK NEGERI 2 KUPANG
Yetursance Y. Manafe
Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, PTK FKIP, Universitas Nusa Cendana
E-mail : ucemanafe@yahoo.com

ABSTRAK
Strategi pembelajaran reciprocal peer questioning dalam penelitian ini sebagai suatu belajar
kolaboratif antara teman sebaya dalam bentuk berpasangan atau bertiga, di mana siswa
mengembangkan pembelajaran umpan balik (reciprocal) dalam dengan cara melontarkan dan
menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan materi yang ada (King, 1990) Tujuan penelitian
ini adalah melihat pengaruh dari strategi Reciprocal Peer Questioning terhadap hasil belajar
mata pelajaran Memperbaiki Radio Penerima. Subyek penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 2
Kupang kelas X TAV-1 tahun ajaran 2015/2016 semester ganjil berjumlah 42 orang. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah paired-sample t-test menggunakan SPSS versi 20.0 untuk
window untuk melihat apakah dua perlakuan tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau
berbeda secara nyata. Hasil selanjutnya yang diperoleh adalah dengan melihat table paired
Samples correlations dimana nilai korelasi yang diperoleh 0,754 > dari 0,5 dengan taraf
signifikansi .000, maka diambil kesimpulan bahwa antara variable nilai sebelum mengikuti
pembelajaran dengan sesudah mengikuti pembelajaran mempunyai korelasi yang sangat kuat
atau signifikan dengan t table= 1,684 dan t hitung= 12,228 (t hitung > t tabel) ini berbarti ratarata dari sampel berpasangan adalah berbeda secara nyata.
Kata kunci : Reciprocal Peer Questioning, Radio Penerima, Strategi Pembelajaran

PENDAHULUAN
Mata pelajaran dasar keahlian dalam Teknik Audio Video salah satunya
adalah Memperbaiki Radio Penerima. Mata pelajaran ini termasuk salah satu mata
pelajaran praktek dengan teori yang berisi materi dan informasi tentang sistem
pesawat penerima, mengamati gejala kerusakan, mengalokasi kerusakan,
melakukan analisa hasil pengukuran, melakukan perbaikan/reparasi, menguji hasil
perbaikan/reparasi. Materi yang disampaikan ini umumnya dilakukan sepenuhnya
oleh guru sebagai penyampai informasi dan diuraikan dengan pendekatan praktis
disertai dengan ilustrasi sehingga diharapkan siswa mudah memahami materi
yang disampaikan. Namun kondisi yang ada berdasarkan pengamatan selama
semester genap tahun 2013/2014 pada siswa SMK Negeri 2 Kupang diperoleh
data bahwa tingkat partisipasi siswa untuk mata pelajaran ini masih rendah
terutama dalam proses pembelajaran dan sebagian siswa cenderung bersikap pasif
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dan kurang serius dalam mengikuti proses pembelajaran yang pada akhirnya
berimplikasi pada hasil belajar yang belum masimal dimana hasil belajar siswa
pada tingkat ketuntasan 60% - 70%.
Salah satu strategi belajar yang telah dikembangkan untuk meningkatkan
keaktifan dalam proses belajar adalah strategi Reciprocal Peer Questiong
dikembangkan oleh Alison King (1990). Reciprocal Peer Questiong menunjuk
pada suatu bentuk belajar kolaboratif dalam bentuk pasangan, di mana mahasiswa
bertanya dan menjawab pertanyaan secara bergantian berdasarkan materi bacaan
yang sama (King, 1990). Strategi ini sejalan dengan teori belajar konstruktivisme
yang menekankan pada pembelajaran yang aktif. Alison King (2002), dalam
jurnalnya berjudul Structuring Peer Interaction to Promote High-Level Cognitive
Processing,

mengembangkan

strategi

reciprocal

questioning,dalam

kesimpulannya menyatakan bahwa dengan menerapkan proses resiprokal dalam
hal bertanya dan menjawab pertanyaan satu sama lain dapat meningkatkan
pemikiran tingkat tinggi (high-level thinking and learning) yang pada akhirnya
dapat mengarahkan pada pemahaman akan pengetahuan yang baru. Berdasarkan
pendapat Alison King ini, maka Pembelajaran Reciprocal peer questioning yang
dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Alison King (1990,
1994, 2002) dalam bentuk reciprocal questioning. Trianto (2007) dalam bukunya
menulis bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang, selalu bermula dari
bertanya.

STRATEGI PEMBELAJARAN RECIPROCAL PEER QUESTIONING
Hampir pada semua aktifitas belajar dapat menerapkan questioning
termasuk didalamnya pertanyaan antara siswa dengan siswa. Lebih lanjut menurut
Trianto (2007) aktifitas bertanya juga ditemukan ketika siswa berdiskusi, bekerja
dalam kelompok, ketika menemui kesulitan, dan ketika mengamati. Melalui
strategi pembelajaran reciprocal peer questioning menimbulkan keterlibatan
dengan orang lain dan dapat menciptakan kesempatan bagi siswa untuk
mengevaluasi dan memperbaiki penguasaan mereka (Gauvain, 2001).
Penelitian serujpa juga telah dikembangkan oleh Goldschmid dari Swiss
Federal Institute of Technology di Lausanne (1976). Reciprocal peer questioning
atau siswa berpasangan adalah suatu bentuk belajar dimana siswa bertanya dan
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menjawab pertanyaan secara bergantian berdasar pada materi bacaan yang sama
(Zaini, 2008). Selain teknik pembelajaran reciprocal peer questioning ini
merupakan cara praktis untuk mengadakan pengajaran sesama siswa di kelas
termasuk mata pelajaran Memperbaiki Radio Penerima hal ini didasarkan pada
proses mempelajari hal baru menjadi lebih efektif jika siswa dalam kondisi aktif,
bukannya reseptif. (Silberman, 1996). Salah satu cara untuk menciptakan kondisi
pembalajaran seperti ini adalah dengan menstimulir siswa untuk menyelidiki atau
mempelajari sendiri materi pelajarannya. Teknik sederhana ini menstimulasi
pertanyaan yang mana merupakan kunci belajar (Silberman, 1996).
Teknik pembelajaran reciprocal peer questioning melalui metode
reciprocal questioning perlu diawali dengan question stems untuk mendorong
dialog dalam reciprocal questioning, yang sangat tepat juga diterapkan pada mata
pelajaran dengan banyak konsep dalam hal ini mata pelajaran Memperbaiki Radio
Penerima. Contoh pertanyaan seperti: “apa contoh baru dari…”, “apa yang akan
terjadi seandainya…?”, “”Bagaimana kau akan menggunakan…untuk...?”, “Apa
kekuatan dan kelemahan…? “, “Mengapa….penting?”, “Kesimpulan apa yang
dapat kau tarik tentang…?”. Tujuan dari perntayaan-pertanyaan ini adalah untuk
mengelaborasi informasi, menciptakan asosiasi, gambar, mnemonic, kaitan
dengan pekerjaan sebelumnya, contoh-contoh, analogi dan sebagainya. (King,
2002). Menurut Ekowati (2004) langkah-langkah pembelajaran kooperatif tutorial
reciprocal peer questioning adalah sebagai berikut:
a) Penyampian tujuan pembelajaran oleh guru.
b) Penyajian isi materi pelajaran oleh guru.
c) Siswa dibentuk ke dalam kelompok kecil berjumlah 2 atau 3 orang.
d) Pemberian question stems sebagai panduan pertayaan untuk siswa:
“Apa

contoh

baru

menggunakan…untuk...?”,“Apa

dari…”,
kelebihan

,

“”Bagaimana
kelemahan…?

“,

“Mengapa….penting?”, “Kesimpulan apa yang dapat ditarik
tentang…?”.
e) Seorang dari pasangan itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan
resiprokal untuk mengelaborasi materi dan dijawab oleh temannya,
kondisi ini dapat ditukar hingga pemahaman konsep tercapai.
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f)

Guru mengulangi /menjelaskan kembali materi yang belum dipahami
siswa.

g) Setelah itu, dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketuntasan belajar
siswa.

METODE PENELITIAN
2.1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh strategi
Reciprocal Peer Questioning terhadap hasil belajar mata pelajaran
Memperbaiki Radio Penerima pada siswa SMK kelas X TAV.
2.2. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 2 Kupang kelas X
Tahun ajaran 2015/2016 Semester ganjil berjumlah 42 orang.
2.3. Desain Penelitian
Karena jenis data adalah kuantitatif dan dilihat dari sampel ada 2
sampel (pre-test dan post-test) maka digunakan uji t, untuk
menganalisis uji t digunakan paired-sampel t test yaitu pengujian
terhadap dua sampel yang berhubungan atau berpasangan yang
berasal dari sebuah populasi dengan dua perlakuan dimana apakah
dua sampel (2 perlakuan) tersebut mempunyai rata-rata yang sama
atau berbeda secara nyata. Paired-sampel t test mempunyai subyek
yang sama yaitu siswa kelas X Teknik Audio Video, yang
mengalami dua perlakuan yang berbeda. Perlakuan pertama adalah
sebelum diberi strategi pembelajaran Reciprocal Peer Questioning
dan perlakuan kedua adalah setelah diberi strategi pembelajaran
Reciprocal Peer Questioning.
Rumusan Hipotesis:
H1= Hasil belajar siswa pada post-test tidak sama dengan pre-test (H1:µ1 ≠
µ2)
H0= Hasil belajar pada post- sama dengan pre-test (H0:µ1 = µ2)
Dasar Keputusan:
1. Tingkat signifikansi (α) = 0,05
2. Daerah penolakan dua sisi
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3. Derajat kebebasan (Df )=N-1
4. Prinsip keputusan:
Menolak H0 bila t hitung > t tabel dan menerima H0 bila t hitung < t tabel

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan menggunakan analisis statitistik menggunakan SPSS, deskripsi
data hasil olahan untuk kelompok siswa SMK Negeri 2 TAV dapat di tujukkan
pada tabel 1.
Tabel 1. Paired Samples Statistics
Mean

N

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

HasilSebelum

66.2143

42

10.18257

1.57120

HasilSesudah

78.9762

42

6.67170

1.02947

Pair 1
Sumber: Data olahan, 2015

Berdasarkan Tabel 1, Dari table paired samples statistics untuk jumlah
anak 42 orang dapat dilihat nilai mean sebelum menerapkan strategi pembelajaran
reciprocal peer questioning (pre-test) adalah 66,21 dan setelah menerapkan
strategi ini (post-test) diperoleh nilai mean 78,98. Dengan demikian setelah
menerapkan strategi reciprocal peer questioning terjadi kenaikan sebesar 12,77
point .
Tabel 2. Paired Samples Correlations
N
Correlation
Pair 1

HasilSebelum &
HasilSesudah

42

.754

Sig.
.000

Sumber: Data olahan, 2015

Hasil yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah dengan melihat table
paired Samples correlations dimana nilai korelasi yang diperoleh adalah 0,754 >
dari 0,5 dengan taraf signifikansi 0,000, maka diambil kesimpulan bahwa antara
variable nilai sebelum mengikuti pembelajaran dengan sesudah mengikuti
pembelajaran mempunyai korelasi yang sangat kuat atau signifikan. Pada table
Paired Sample test ada beberapa dasar pengambilan keputusan yaitu pada

168

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

probabilitas dan perbandingan nilai t. bila nilai signifikansi > dari 0,05 maka bisa
dikatakan kedua rata-rata sampel pasangan tersebut adalah identik, namun jika
nilai signifikansi < dari 0,05 maka dapat dikatakan kedua rata-rata sampel
pasangan tersebut adalah berbeda secara nyata. Dari data probabilitasnya yang
ditujukkan pada tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya 0,000 < 0,05
berarti kedua rata-rata sampel pasangan tersebut adalah berbeda secara nyata.
Tabel 3. Paired Samples Test
Pair 1
HasilSebelum HasilSesudah
Mean

Paired
Differences

-12.76190

Std. Deviation

6.76364

Std. Error Mean

1.04365

95% Confidence
Interval of the
Difference

Lower

-14.86960

Upper

-10.65421

T

-12.228

Df

41

Sig. (2-tailed)

.000
Sumber: Data olahan, 2015

Berdasakan hasil pada tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai t table= 1,684 dan
t hitung= 12,228 (t hitung > t tabel) ini berbarti karena nilai t table < dari nilai t
hitung maka rata-rata dari sampel berpasangan adalah berbeda secara nyata,
sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbaikan nilai ditinjau berdasarkan nilai
meannya yang naik 12,77 point dari sebelumnya.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN E-COMICS MATA
PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL MATERI POKOK
PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAH UNTUK SISWA KELAS V
SEMESTER 2 SDI SURYA BUANA MALANG
Arvi Sekar Farenta, Zainul Abidin, Arafah Husna
Universitas Negeri Malang
E-mail: farentaas@gmail.com

ABSTRAK
Berdasarkan studi awal mengenai metode pembelajaran, SDI Surya Buana sedang
mengembangkan pembelajaran berbantuan komik ilmiah, namun kenyataannya komik dalam
bentuk cetak masih terbatas pada mata pelajaran Bahasa Inggris saja. Keunggulan komik sebagai
media pembelajaran adalah pada sisi gambar dan teks yang membentuk alur cerita yang urut
sehingga menarik minat baca siswa dan memperjelas materi dengan cara mengkongkritkan materi
serta memudahkan siswa dalam menyimpan pengetahuan dalam memori mereka. Mengingat
perkembangan teknologi yang semakin maju serta sarana dan prasarana yang mendukung, SDI
Surya Buana layak memilih media berbasis elektronik untuk dikembangkan menjadi media
pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan pengembangan media pembelajaran e-comics mata
pelajaran IPS materi pokok Perjuangan Melawan Penjajah untuk siswa kelas V semester 2 SDI
Surya Buana Malang. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah menghasilkan media
pembelajaran yang valid sehingga dapat mengefektifkan pembelajaran IPS materi pokok
Perjuangan Melawan Penjajah bagi siswa kelas V semester 2 di SDI Surya Buana Malang.
Metode yang digunakan model Sadiman (2010) yaitu: identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan,
perumusan butir-butir materi, perumusan alat pengukur keberhasilan, penulisan naskah media,
produksi, tes/ uji coba, dan revisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran valid
dan efektif digunakan dalam proses pembelajaran.
Kata kunci : pengembangan, media pembelajaran, e-comics, IPS

PENDAHULUAN
Keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi dalam memudahkan
pekerjaan manusia secara masal tidak dapat dipungkiri telah banyak
mendatangkan

keuntungan.

Di

sisi

lain,

permasalahan

sosial

akibat

ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi yang ada dengan rendahnya mental
sumber daya manusia dari waktu ke waktu menjadi pekerjaan rumah yang
sesegera mungkin harus diselesaikan. Timbulnya permasalahan sosial tersebut
banyak dikatakan sebagai imbas dari kegagalan sekolah dalam mencetak pelajar
yang peka akan perubahan sosial.
Adanya pendidikan ilmu pengetahuan sosial sebagai salah satu mata
pelajaran di sekolah yang mempelajari kehidupan sosial pada kenyataannya tidak
berjalan seperti yang diharapkan. Pendidikan IPS yang ada sekarang,
umumnya lebih

menekankan

aspek

pengetahuan,

berpusat

pada

guru,

mengarahkan bahan berupa informasi yang tidak mengembangkan berpikir nilai
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serta hanya membentuk budaya menghafal saja.

Padahal menghafal sendiri

adalah pembelajaran yang miskin pemaknaan. Menghafal tanpa dimengerti
biasanya mudah terlupakan (Daryanto, 2013: 264).
Salah satu tujuan pembelajaran IPS SD adalah memiliki kemampuan dasar
untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan
ketrampilan dalam kehidupan sosial. Bekal untuk mencapai tujuan tersebut salah
satunya siswa harus membaca buku-buku dan informasi bacaan lainnya.
Sedangkan yang menjadi permasalahannya adalah buku-buku bacaan yang selama
ini tersedia dikemas dengan tampilan yang kurang menarik, dengan dominansi
teks-teks panjang sedikit gambar, banyak gambar namun warna kurang
menarik(hitam-putih) bahkan tidak ada gambar sama sekali. Kecenderungan yang
ada siswa tidak begitu menyukai buku-buku teks apalagi yang tidak disertai
gambar dan ilustrasi yang menarik (Daryanto, 2013:128). Oleh karena itu, untuk
mengefektifkan pembelajaran IPS dalam rangka menciptakan pembelajaran
bermakna, guru dapat secara kreatif memilih media maupun metode pembelajaran
yang sesuai dengan kebutuhan.
Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Novi yakni guru IPS kelas V
SDI Surya Buana pada tanggal 24 Oktober 2013, khususnya pada materi pokok
Perjuangan Melawan Penjajah guru selama ini menggunakan metode ceramah,
diskusi dan media belajar berupa buku Ilmu Pengetahuan Sosial SD kelas V yang
relevan serta media presentasi, namun peran guru masih lebih mendominasi
pembelajaran. Dari hasil observasi penulis, pembelajaran IPS di kelas V SDI
Surya Buana juga kurang memanfaatkan teknologi khususnya media komputer
sebagai media pembelajaran. Padahal kondisi sarana dan prasarana SDI Surya
Buana sudah sangat mendukung terselenggaranya pembelajaran berbasis
teknologi seperti komputer dan LCD proyektor di tiap jenjang kelas.
Menurut Piaget (Susanto, 2013: 56) menyatakan bahwa anak usia sekolah
dasar yang berkisar antara 6 atau 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun masuk dalam
kategori fase operasional konkret. Siswa dalam fase ini masih mengalami
kesulitan

dalam

mengkonstruksikan

pengetahuan

yang bersifat

abstrak.

Keunggulan komik sebagai media pembelajaran adalah gambar dan teks yang
membentuk alur cerita yang urut sehingga menarik minat baca siswa dan
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memperjelas materi dengan cara mengkongkritkan materi serta memudahkan
siswa dalam menyimpan pengetahuan dalam memori mereka.
Asyar (2012: 87) menyatakan ―tujuan pembelajaran juga menjadi faktor
pertimbangan dalam pemilihan media karena jenis kompetensi yang diharapkan
dicapai sangat terkait dengan jenis media yang digunakan‖. Standar kompetensi
materi pokok Perjuangan Melawan Penjajah adalah menghargai peranan tokoh
pejuang

dan

masyarakat

dalam

mempersiapkan

dan

mempertahankan

kemerdekaan Indonesia, sedangkan kompetensi dasarnya yakni mendeskripsikan
perjuangan para tokoh pejuang pada penjajahan Belanda dan Jepang. Berdasarkan
taksonomi Bloom, kompetensi dasar atau indikator dengan kata kerja operasional
―mendeskripsikan‖ mengacu pada pencapaian tujuan ranah kognitif tingkat
pemahaman. Menurut Rahman & Amri (2013:162) namun dari temuan-temuan
penelitian dengan menggunakan media visual saja, sudah dapat memperlancar
siswa dalam memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung
dalam gambar sudah dapat dicapai.
Dengan menyesuaikan latar belakang permasalahan yang ada, media
pembelajaran e-comics dirasa cocok digunakan dalam pembelajaran IPS materi
pokok Perjuangan Melawan Penjajah. Media komik berbasis komputer ini
merupakan media grafis yang berisi kumpulan gambar yang di dalamnya
mengandung unsur teks, garis, warna yang ditampilkan menggunakan komputer
berbentuk flipbook. Komik dapat dipergunakan secara efektif oleh guru-guru
dalam usaha membangkitkan minat, mengembangkan perbendaharaan kata-kata
dan keterampilan membaca, serta untuk memperluas minat baca (Sudjana &
Rivai, 2011: 69).
Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran
yang valid, sehingga dapat mengefektifkan pembelajaran IPS materi pokok
Perjuangan Melawan Penjajah bagi siswa kelas V semester 2 di SDI Surya Buana
Malang.

METODE PENELITIAN
Penelitian dan pengembangan media pembelajaran e-comics mata pelajaran
ilmu pengetahuan sosial materi pokok perjuangan melawan penjajah untuk siswa
kelas V semester 2 SDI Surya Buana Malang menggunakan model Sadiman

173

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

(2010:101) yang tahap yakni identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan,
perumusan butir-butir materi, perumusan alat pengukur keberhasilan, penulisan
naskah media, produksi, tes/ uji coba, revisi.
Sasaran penelitian dalam pengembangan media pembelajaran e-comics ini
menggunakan subjek uji coba yakni validasi ahli media yaitu seorang dosen
Jurusan Teknologi Pendidikan yang ahli dan berpengalaman dalam menangani
media pembelajaran sebagai ahli media, validasi ahli materi seorang mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SDI Surya Buana Malang sebagai ahli
materi, dan 30 siswa kelas V SDI Surya Buana Malang sebagai audiens. Desain
uji coba ahli mulanya media pembelajaran e-comics diuji cobakan kepada ahli
materi untuk mengetahui apakah materi yang dikembangkan dalam media sudah
sesuai atau masih perlu revisi. Setelah mendapatkan hasil uji coba dari ahli materi,
kemudian media pembelajaran diuji cobakan kepada ahli media untuk mengetahui
apakah media yang dikembangkan sudah layak atau perlu revisi. Sedangkan
desain uji coba audiens yaitu uji perseorangan dilakukan 2 siswa kelas V SDI
Surya Buana Malang, uji coba kelompok kecil dilakukan pada 8 siswa kelas V
SDI Surya Buana Malang, dan uji lapangan dilakukan pada 2 siswa kelas V SDI
Surya Buana Malang.
Jenis data yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran ecomics adalah data kualitatif dan data kuantatif. Data kualitatif ditunjukkan berupa
tanggapan dari responden ahli media, ahli materi, dan siswa. Sedangkan data
kuantitatif diperoleh dari hasil penskoran angket validasi ahli materi, media, dan
audiens serta skor tes hasil belajar siswa baik pre-test maupun post-test.
Data kuantitatif menggunakan angket yang digunakan untuk mengukur
kualitas teknis media pembelajaran e-comics berupa skor angket dan tes hasil
belajar. Skor angket berupa penilaian untuk validasi ahli media, ahli materi dan
audien (siswa) dengan menghitung persentase jawaban. Adapun rumus yang
digunakan untuk menganalisis data validasi adalah sebagai berikut.

Keterangan :
: Proporsi
: Jumlah jawaban responden dalam satu
item
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: Jumlah nilai ideal dalam satu item
100% : Konstanta
Tabel 1. Kriteria Kevalidan Media
Kategori
A
B
C
D

Presentase %
76 ≤ P ≤ 100
56 ≤ P ≤ 75
40 ≤ P ≤ 55
P < 40

Kevalidan
Valid
Cukup Valid
Kurang Valid
Tidak Valid

Keterangan
Tidak perlu revisi
Tidak perlu revisi
Revisi
Revisi

Sumber : Arikunto (2002)

Tes hasil belajar digunakan untuk menilai hasil belajar siswa menggunakan
media pembelajaran e-comics. Alasan digunakannya tes hasil belajar adalah untuk
mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran dalam kegiatan
teori. Tes hasil belajar yang diberikan dalam pengembangan media pebelajaran ini
berupa tes objektif yang terdiri atas sepuluh soal pilihan ganda. Teknik analisis
data tes hasil belajar siswa menggunakan cuan yang digunakan adalah Standart
Ketuntasan Minimum (SKM) yakni ≥ 70. Adapun rumus yang digunakan sebagai
berikut :
,
Keterangan :
: Presentase
: Jumlah keseluruhan siswa yang tidak
memenuhi SKM
: Jumlah keseluruhan siswa
: Jumlah total kenaikan nilai hasil tes
: Jumlah total skor ideal keseluruhan siswa
100% : Konstanta

Kriteria keefektifan pembelajaran yakni media pembelajaran e-comics
dikatakan efektif jika setelah belajar dengan menggunakan media pembelajaran ecomics presentase jumlah siswa yang memenuhi SKM (tuntas) ≥ 80% dari jumlah
siswa yang mengikuti tes hasil belajar. Sedangkan kegiatan pembelajaran dengan
media pembelajaran e-comics tidak efektif jika setelah belajar dengan
menggunakan media pembelajaran e-comics presentase jumlah siswa yang
memenuhi SKM < 80% dari jumlah siswa yang mengikuti tes hasil belajar.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Media ini divalidasi oleh ahli materi sebanyak 1 orang dan ahli media
sebanyak 1 orang serta mengetahui hasil belajar oleh audiens yakni uji
perseorangan 2 siswa, kelompok kecil 8 orang, dan lapangan 20 siswa. Setelah
dianalisis hasil validasi yang telah dilakukan terhadap ahli materi diperoleh
presentase sebesar 86 %, maka dapat diinterpretasikan bahwa media pembelajaran
e-comics yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid dan tidak perlu
revisi. Hasil validasi yang telah dilakukan terhadap ahli media diperoleh jumlah
presentase keseluruhan sebesar 88,6 % maka dapat diinterpretasikan bahwa media
pembelajaran e-comics yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid dan
tidak perlu revisi.
Sedangkan berdasarkan hasil uji coba perseorangan yang telah dilakukan
terhadap audiens/siswa diperoleh jumlah presentase keseluruhan sebesar 85,6 %,
maka dapat diinterpretasikan bahwa media pembelajaran e-comics yang
dikembangkan termasuk dalam kategori valid dan tidak perlu revisi. Hasil uji coba
kelompok kecil yang telah dilakukan terhadap audiens/siswa diperoleh jumlah
presentase keseluruhan sebesar 83,1 %, maka dapat diinterpretasikan bahwa
media pembelajaran e-comics yang dikembangkan termasuk dalam kategori valid
dan tidak perlu revisi. hasil uji coba perseorangan yang telah dilakukan terhadap
audiens/siswa diperoleh jumlah presentase keseluruhan sebesar 87,6 %., maka
dapat diinterpretasikan bahwa media pembelajaran e-comics yang dikembangkan
termasuk dalam kategori valid dan tidak perlu revisi.
Selain data hasil validasi ahli dan uji coba audiens/siswa, didapatkan pula
data hasil belajar. Melalui tes hasil belajar, media pembelajaran e-comics ini
dinyatakan efektif digunakan dalam pembelajaran dengan rincian uji coba
perseorangan pada post test presentase siswa yang memenuhi SKM 100%. Uji
coba kelompok kecil pada post test presentase siswa yang memenuhi SKM 87,5%
dan yang belum memenuhi 12,5%. Uji coba lapangan pada post test presentase
siswa yang memenuhi SKM 95% dan yang belum memenuhi 5%.

KESIMPULAN
Media

pembelajaran

yang

dikembangkan

dan

diproduksi

dengan

menggunakan software grafis yakni Corel Draw X4 dikolaborasikan dengan
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Photoscape

dan disusun membentuk e-book dengan menggunakan software

Ncesoft Flip Book Maker 2.5.3 kemudian dikemas dalam bentuk CD(Compact
Disk) ditujukan untuk pencapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan KTSP
(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).
Dalam proses pengembangannya media pembelajaran e-comics ini telah
divalidasi/diujicobakan pada seorang ahli materi yakni guru mata pelajaran IPS
SDI Surya Buana Malang, seorang ahli media yakni dosen jurusan Teknologi
Pendidikan, dan audiens yakni siswa kelas V SDI Surya Buana Malang yang
menunjukkan bahwa media pembelajaran e-comics ini valid untuk digunakan
sebagai media pembelajaran. Media ini disempurnakan melalui proses revisi
diantaranya yaitu memperbesar tulisan pada balon kata, memperjelas dan
melengkapi identitas pengembangan (judul, nama pengembang, tahun, dan
lembaga) pada cover media, memperbaiki gambar pada cover media,
memperbaiki visualisasi gambar agar sesuai dengan kompetensi dasar.
Media pembelajaran e-comics efektif untuk digunakan dalam kegiatan
pembelajaran dibuktikan dari hasil belajar siswa yakni di setiap tahapnya baik itu
uji perseorangan, kelompok kecil maupun lapangan selalu terjadi peningkatan
hasil belajar antara sebelum menggunakan media dengan setelah menggunakan
media. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa siswa yang belajar dengan
menggunakan media e-comics ini hasilnya lebih baik dibandingkan dengan hasil
belajarnya siswa sebelum menggunakan media pembelajaran tersebut.
Produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam kegiatan
pembelajaran, maka ada beberapa saran bagi guru dan siswa. Bagi guru yang
menerapkan media pembelajaran e-comics ini diharapkan dapat membaca
petunjuk pemanfaatan terlebih dahulu, agar dalam proses pemanfaatan media
tidak mengalami kesulitan. Bagi siswa harus memperhatikan dengan baik
petunjuk yang disampaikan oleh guru selama memanfaatkan media e-comics,
siswa diharapkan dapat mengkondisikan diri agar tercipta kondisi belajar yang
kondusif di kelas.
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PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM MATERI SUMBER ENERGI KELAS IV SDN SINGOJURUH 1
BANYUWANGI
Daduk Pranata Budiarta, Dedi Kuswandi, Eka Pramono Adi
Universitas Negeri Malang
E-mail : d4dukpbb@gmail.com

ABSTRAK
Untuk mempermudah siswa dalam belajar dan memahami materi sumber energi pada mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, menciptakan situasi dan suasana pembelajaran yang lebih
menarik serta untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dibutuhkan sebuah media pendukung
yang tepat. Tujuan penelitian dan pengembangan ini untuk dapat : (1) menghasilkan media, (2)
memvalidasi media, (3) uji coba media video pembelajaran materi sumber energi untuk kelas IV di
SDN 1 Singojuruh Banyuwangi. Penelitian dan pengembangan menggunakan model Sadiman
yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Hasil dari
validasi media video (90%) dari ahli media, (87,5) dari ahli materi. Dapat diartikan bahwa media
video pembelajaran valid dan layak digunakan. Hasil uji coba perorangan mendapatkan
persentase (91,7%) , uji coba kelompok kecil (90,25%), dan uji coba lapangan (92,2%). Dari hasil
uji coba yang telah dilakukan media video pembelajaran efektif dalam pembelajaran sumber
energi.
Kata Kunci : Media Video, Ilmu Pengetahuan Alam, Sumber Energi

PENDAHULUAN
Penggunaan media pembelajaran yang sesuai disadari dapat membantu
menigkatkan kualitas pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas. Media
pembelajaran sebagai salah satu komponen sumber belajar dan merupakan bagian
integral dari keseluruhan komponen pembelajaran yang akan turut menentukan
keberhasilan penyelenggaraan pembelajaran. Media pembelajaran banyak
jenisnya dan tidak satu media pun yang paling baik dengan media yang lain.
Setiap media memiliki keungulan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu,
guru perlu mengenal berbagai media dengan karakteristik masing-masing.
Sehingga, guru dapat memilih dan menggunakan media sesuai dengan kompetensi
dasar, pengalaman belajar, serta materi yang telah disusun.
Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan menjadikan proses
pembelajaran lebih menyenangkan. Gerlach dan Erly (dalam Punaji, 2005:20)
mengemukakan

tiga

keistimewaan

media,

yaitu

keistimewaan

fiksatif,

keistimewaan manipulatif dan keistimewaan distributif. Ketiga keistimewaan
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) keistimewaan fiksatif adalah
kemampuan media untuk menangkap, menyimpan, dan kemudian menampilkan
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kembali suatu obyek atau kejadian, (2) sedangkan yang dimaksud dengan
keistimewaan manipulatif adalah kemampuan untuk menampilkan kembali suatu
obyek atau kejadian dengan berbagai macam cara sesuai keperluan, (3) yang
dimaksud keistimewaan distributif adalah dalam sekali penampilan suatu obyek
atau kejadian dapat menjangkau pengamat yang sangat besar jumlahnya dan
tersebar dalam kawasan yang sangat luas.
Salah satu media yang dapat di kembangkan adalah media video
pembelajaran, media video pembelajaran dipilih karena memiliki kelebihan,
antara lain: (1) kemampuan media video dalam membawa pemirsa mengalami
peristiwa yang sulit dialami secara langsung, media video dapat mengatasi
kesulitan pemirsa dalam memperoleh pengalaman belajar yang terhambat karena
faktor fisik, ruang dan waktu, (2) media video juga mampu memperlihatkan obyek
dan peristiwa dengan tingkat akurasi dan realisme yang tinggi, dan (3) media
video dapat memperlihatkan suatu proses yang benar dan salah. Hal ini
memungkinkan peserta didik untuk membandingkan kedua proses tersebut dan
melakukan perbaikan atau remedial (Pribadi, 2004:5.4).
METODE PENELITIAN
Pengembangan media pembelajaran ini dilakukan mengikuti model
rancangan pengembangan menurut Sadiman. Adapun langkah-langkah yang
dilakukan seperti yang ada sebagai berikut: 1) identifikasi kebutuhan, 2)
perumusan tujuan, 3) pengembangan materi, 4) pengembangan alat evaluasi, 5)
penyusunan naskah dan story board, 6) produksi, 7) validasi, 8) revisi, 9) media
siap pakai.
Jenis data dalam pengembangan ini menggunakan data kualitatif dan
kuantitatif. Data kualitatif dihasilkan dari tanggapan ahli media, ahli materi, dan
tanggapan siswa tentang produk yang dihasilkan. Sedangkan data kuantitatif
berupa hasil skor dari angket dan evaluasi hasil belajar siswa dengan
menggunakan metode pre-test dan post-test. Teknik yang digunakan dalam
pengumpulan data penelitian ini adalah angket dan tes. Berikut rumus untuk
mengelola data angket/ tanggapan ahli media, ahli materi, dan siswa:
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P=

100

Keterangan :
P

=

Persentase


X

=

Jumlah skor keseluruhan
jawaban responden dalam
seluruh item


Xi

=

Jumlah skor keseluruhan
dalam seluruh item

100

=

Konstanta

(Sumber, Arikunto, 2006:216)
Setelah didapatkan hasil dari data yang diolah dengan menggunakan
rumus di atas, hasil tersebut dicocokkan dengan kriteria kelayakan sebagai
berikut:
Tabel Kriteria Tingkat Kelayakan (Sumber: Arikunto, 2006:245)
Kategori
A (4)
B (3)

Persentase Kualifikasi Ekuivalen
80%-100%
Valid
Layak
60%-79%
Cukup
Cukup
Valid
Layak
50%-59%
Kurang
Kurang
C (2)
Valid
Layak
0%-49%
Tidak
Tidak
D (1)
Valid
Layak
Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menghitung
perbandingan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan video
pembelajaran. Perbandingan ini ditentukan dengan acuan Standar Ketuntasan
Minimum (SKM) mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yaitu 70. Rumus yang
digunakan sebagai berikut :
P=

100
P

= Persentase

X

= Jumlah siswa yang mencapai
KKM

 Xi

= Jumlah siswa keseluruhan
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Keterangan :

100

= Konstanta

(Sumber, Arikunto, 2006:216)
Penelitian dan pengembanga media video pembelajaran yang dihasilkan
memuat pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang sumber energi yang disajikan
dalam bentuk video pembelajaran dimana terdapat penjelasan materi dan
percobaan tentang sumber energi. Video ini disesuaikan dengan karakteristik
siswa SD kelas IV. Dikemas dalam bentuk DVD (Digital Versatile Disc) dan
dilengkapi dengan buku petunjuk pemanfaatan bagi guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengembangan media interaktif ini dinyatakan dalam kualifikasi
valik/layak berdasarkan analisis sebagai berikut : validasi media 90%, ahli materi
87,5%, uji coba perorangan 91,7%, uji coba kelompok kecil 90,25%, dan uji coba
lapangan 92,2%. yang berarti media video valid dan layak digunakan, media juga
mengalami perbaikan diantaranya penambahan animasi dan penyesuaian latar
belakang yang lebih menarik.
Sedangkan tes hasil belajar dari siswa perorangan sebanyak 3 siswa
mengalami peningkatan 36,6%, dari kelompok kecil sebanyak 10 siswa terjadi
peningkatan sebesar 32% dan dari ujicoba lapangan mengalami peningkatan
44,2%. Dari data tersebut menunjukkan media video pembelajaran ini efektif
digunakan dalam proses belajar mengajar IPA SD tentang sumber energi

KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian dan pengembangan yang telah di lakukan,
media video pembelajaran materi sumber energi sangat efektif dalam membantu
guru dan murid mencapai tujuan pembelajaran dan memiliki kelemahan dari harus
tersedianya alat penunjang untuk menggunakan media video pembelajaran.
Saran pengembang kepada guru maupun siswa adalah penguasaan
pemanfaatan media maupun pengoperasian alat pendukung pembelajaran
menggunakan media video pembelajaran.
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REORIENTASI KELAS, LABORATORIUM, BENGKEL SEKOLAH
KEJURUAN SEBAGAI SARANA PENYIAPAN LULUSAN SIAP KERJA
Haris Anwar Syafrudie

ABSTRAK
Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada tuntutan profesi dan standar kompetensi
merupakan keharusan dalam reorientasi pendidikan di Perguruan Tinggi, sehingga kurikulum
berfungsi sebagai wahana pengembangan mahasiswa untuk menjadi tenaga profesional.
Kurikulum program dikembangkan mengacu pada visi, misi, tujuan yang selaras terhadap profesi
yang berkembang di Indonesia dengan dilandasi paradigma yang sesuai.

PENDIDIKAN TINGGI
Pendidikan tinggi merupakan salah satu sub sistem dalam sistem pendidikan
nasional. Sejumlah masalah yang dihadapi pendidikan tinggi saat ini adalah: (1)
kompetensi lulusan yang belum optimal, (2) daya serap terhadap lulusan pada
sejumlah program studi yang rendah, (3) masalah relevansi antara lulusan dengan
kebutuhan masyarakat dan industri, (4) program yang ada di pendidikan tinggi
dengan bidang-bidang keahlian yang terbatas, (5) pemahaman visi dan tujuan
pendidikan tinggi dengan para praktisi belum selaras, (6) kepedulian industri
terhadap pendidikan tinggi yang rendah, (7) sarana dan prasarana pendukung
perkuliahan

yang kurang memadai, dan (8)

iklim akademik di lingkungan

penyelenggara pendidikan tinggi yang belum kondusif.
DalamUU Sisdiknas Bab III Pasal 4disebutkan bahwaPendidikan tinggi
adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah, yang mencakup program
pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan
oleh perguruan tinggi. Ada pembedaan atas macam pendidikan di pendidikan
tinggi, pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
Pendidikan akademik dimengerti sebagai jenis pendidikan yang diarahkan
terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau seni
tertentu dan mencakup pendidikan sarjana, magister atau doktor. Sedang
pendidikan profesi adalah jenis pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta
didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, sementara
pendidikan vokasi adalah jenis pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta
didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara
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dengan pendidikan sarjana, dan mencakup program pendidikan diploma.
Lulusan program studi yang diharapkan berperan sebagai sumber daya
manusia dalam bidang keahlian tertentu, khususnya dalam disiplin ilmu di
Universitas. Oleh karenanya karakteristik kurikulum program studi yang
dikembangkan

dituntut memuat kompetensi yang memungkinkan lahirnya

sumberdaya manusia yang unggul. Kompetensi lulusan suatu program studi terdiri
atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang
dibutuhkan. Kompetensi utama diarahkan kepada penyiapan mahasiswa menjadi
profesional. Sedang kompetensi pendukung didapat mahasiswa sebagai dampak
dari dicapainya kompetensi utama, yaitu dimilikinya sub kompetensi bidang studi
yang merupakan bagian dari kompetensi utama.
Kompetensi utama merupakan pengetahuan, kemampuan dan sikap yang
diperlukan untuk dapat melakukan tugas di Industri maupun lembaga pemerintah/
swata. Disebut utama karena jika tidak memiliki pengetahuan, kemampuan dan
sikap dimaksud, maka seorang lulusan tidak akan mampu melaksanakan tugas
sebagai guru profesional. Kompetensi pendukung merupakan seperangkat
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang perlu dimiliki seorang lulusan untuk
mengembangkan profesi diluar bidang profesi, sesuai prodi, yaitu menjadi ahli
bidang pilihannya, untuk bekerja di dunia usaha dan industri.
Dengan demikian lulusan progran studi yang akan dikembangkan memiliki
kompetensi bidang sosial, bidang studi, dan bidang pembelajaran. Rumpun
kompetensi bidang sosial dan kepribadian tersebut ditandai dengan:
1.

memiliki ciri warganegara yang religius dan berkepribadian.

2.

memiliki sikap dan kemampuan meng aktualisasikan profesionalisme.

3.

memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme.

LANDASAN FILOSOFIS
Pendidikan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang
dimasyarakat yang berakar pada budayanya. Nilai luhur budaya masyarakat
Indonesia telah dimanifestasikan dalam falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila.
Falsafah berkeTuhanan Yang Maha Esa, mengangkat derajat kemanusiaan yang
adil dan beradab dengan mengedepankan nilai kerakyatan, demokratisasi,
patriotisme dan nasionalisme yang tinggi, menuju pemerataan kesejahteraan
masyarakat Indonesia melalui pendidikan tinggi.
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Pada ayat 3 UU sisdiknas di sebutkan pendidikan diselenggarakan sebagai
suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung
sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan,
membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran. Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,yang selanjutnya
disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan
dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
Perlu adanya reorinetasi pendidikan kejuruan pada kenyataan pengunaan konsep
kejururuan terkini, mengikuti lingkungan belajar yang beragam dan makin
dituntut untuk selalu menyesuakan diri pada perkembangan tuntuan masyarakat
dan tuntutan teknologi terkini. Untuk itu akan disusun sebuah kurikulum yang
akan akan memuat tahapan perencanaan, penetapan isi kurikulum, dan pelaksaan
kurikulum.

Tabel 1. Pengembangan Kurikulum
Beberapa hal yang mendasari pengembangan kurikulum seperti landasar
filosofi, landasan keilmuan yang didalamnya terdapat perkembangan ilmu dasar
dan psikologi komunikasi yang berkembang dan menjadi kebiasaan yang hidup
dalam keseharian di masyarakat.Mengutip pendapat (Sarkees-Wircenki & Scott,
1995. Ada tiga paradigma yang mendasari penyusunan kurikulum kejuruan.Ketiga
paradigma tersebut adalah Esensialime, Prakmatisme dan Rekonstruksionis yang
dalam implementasinya sangat tergantung pada penganutnya.
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Gambar 1. Filosofi Pengembangan Pendidikan Kejuruan

Esensialisme
Pendidikan kejuruan pada paradigma ini berupaya memenuhi tuntutan pasar
tenaga kerja, yang ditandai oleh kurikulum terorganisir yang berjenjang dan
pengajar yang berlatar pekerja dengan sistem pembelajaran yang terpisah dari
pendidikan akademis.
Rekronstruksionis
Pendidikan kejuruan dalam perspektif rekonstruksionis berupaya mengubah
dunia kerja kedalam organsasi belajar yang demokratis, proaktif. Pendidikan
kejuruan diselenggarakan secara inovatif, tidak berhenti pada praktek pengajaran
cara lama namun tetap mengadopsi keadilan dan kesetaraan dalam dunia kerja.
Pragmatisme
Pendidikan kejuruan bertujuan untuk memenuhi minat seseorang pada
persiapan kerja dan pemenuhan kebutuhan untuk bekerja yang menekankan pada
pemecahan masalah, berpikir tingkat tinggi ( Miller. 1996)
Mengacu pada ke tiga pendekatan di atas, pragmatisme, rekonstruksionisme
dan esensialisme, dalam pelaksanaanya di Indonesia membaur, semua pendekatan
digunakan. Ditilik dari tuntutan tentang pemahaman penyusunan kurkulum
pendidikan kejuruan yang berorientasi pada dunia kerja, kita dihadapkan pada
pemikiran lain yang melihat pendidikan kejuruan sebagai proses perkembangan
pribadi sepanjang hayat. Pengembangan pribadi melalui implementasi sistem yang
terstruktur dengan memberikan lingkungan belajar yang bervariasi.
Hasil Penelitian IEA Studies (Unesco, 2009) telah terjadi mis konsepsi pada
pendidikan kejuruan yang sebetulnya menyiapakan siswanya untuk bekerja.
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Temuan dalam pentlitian ini seakan pendidikan kejurauan hanya akan berguna
bila dilakukan di kelas atau pusat pelatihan. Fakta bahwa terdapat lingkungan
belajar lain yang tidak secara khusus di persiapkan untuk pelatihan kejuruan dan
pelatihan kerja kurang diperhatikan oleh penyelenggara pendidikan. Lingkungan
belajar laindianggap tidak bisa menumbuhkan kesadaran pada kejuruan dan
kesadaran untuk memilih bidang pekerjaan terttentu. Lingkungan belajar lain
dicurigai akan menghilangkan potensi belajaran anak dan peminatan anak pada
bidang kejuruan.
Dari sejumlah penelitian yang dilakukan oleh IEA Studies (Unesco. 2009)
peran sejumlah aspek dalam belajar pada pendidikan kejuruan berpengaruh besar
dalam perolehan dan penyiapan kerja.Didapatkan pemahaman yang keliru dari
sejulah responden yang seakan memandang bahwa sekolah adalah satu satunya
tempat belajar.Hasil dalam penelitian IEA mendapatkan pembelajaran yang
mengacu pada kurikulum yang terstruktur tidak efektif menumbuhkan kesadaran
karir seseorang.Belajar secara langsung di tempat kerja ternyata bisa
menumbuhkan kesadaraan dan minat seseorang pada bidang kejuruan tertentu.
Dalam diskusi hasil peneliian di atas, terjadi konsepsi yang berbeda pada
negara negara dengan pekembangan indutrinya sudah maju.Negara maju
melakukan penundaanpada siswa untuk belajar bidang kejuruan.Belajar bidang
kejuruan dinegara maju, diberikan saat anak sudah remajadandewasa. Perbedaan
penerapan pendidikan kejuruan antara berbagai negara ini akibat cara pandang
tenang anak yang tidak sama. Pada nagara maju melihat bahwa anak akan
terbebani relaitas pekerjaan orang dewasa; anak akan terpapar oleh upaya
penyiapan kerja, yang berakibat potensi belajarnya akan terkikis. Pendidikan
kejuruan diberikan setelah anak mendapatkan pendidikan umum diberikan secara
menyeluruh.
Pada hakekatnya perkembangan bidang kerja, bidang kejuruan seserang
merukana kegiatan seumur hidup.Sejak kecil anak sudah mempunyai fantasi
tentang bidang kerja, mau apa bila sudah besar kelak. Besuk kalau saya besar saya
pengin jadi dokter, menjadi tentara, menjadi insinyur. Gambaran ini sudah muncul
di hampir semua tahap perkembangan anak yang dalam perjalanan kehidupannya
akan terasah dan terarat sebelum pemikiran realistik muncul. Perkembangan
orientasi pekerjaan antara anak satu ke anak yang lainmungkin jauh
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perbedaannya. Apa yang dirancang atau diangankan sejak kecil mungkin tidak
sesuai sama sekali dengan pilihan karirnya saat dewasa, Fase ini dikenal dengan
kesadaran karir.
Kesadaran karir dimulai saat kanak kanak, sebagai perkembangan alami
pada manusia.Kesadaran karir membentuk pola pola khusus sebagai bagian dalam
pekembangan kedewasaan anak. Petanyaan kemudian kapan pengenalan
pendidikan dan pelatihan kerja diberikan dalam perkambangan pendidikan formal
anak sejak kecil hingga dewasa.Dierlukan pengamatan yang terus menerus,
terhadap pekermbangan kesadaran anak pada kesadaran akan bidang kerja.
Pengamatan pada usia usia khusus pada pekermbangan kesadaran karir anak yang
harus diperankan oleh sekolah, Kesadaran karir pada pekerjaan dan bidang
kejuruan umumnya dipahami sebagai:
a. Sifat dasar kebutuhan manusia akan pekerjaan
b. Upaya sadar dengan kehidupan kerja yang alami
c. Pemahaman ragam bidang pekerjaan, minat terhadap pekerjaan,
keterampilan, nialai nilai terhadap bidang pekerjaan, dan minat kerja, serta
d. Pemahaman terhadap ragam gaya hidup diantara kelompok kelompok
bidang pekerjaandan spesaialisasi.
Hal ini bisa dimengerti betapa besar peran pelatihan langsung pada
keterampilan seseorang. Pengalaman belajar pada satu bidang keterampilan pada
pekerjaan tertentu lebih besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan kesadaran akan
pekerjaan pada seseorang. Pengalaman langsung lebih tepat guna dibandingkan
dengan pemebelajaran di kelas. Kelemahan pelatihan di sekolah meski
diselenggarakan secara intensif, masih belum bisa menggantikan peran pelatihan
di dunia kerja. Peltihan di sekolah yang melulu mendasarkan pada pembelajaran
terstruktur dengan lingkungan kerja buatan seperti kelas, bengkel dan
laboratorium masih menampakkan kesan sekolah dan memang masih berada di
sekolah.Hal ini karena suasana kelas masih dominan, yang Nampak di sekolah
seperti teman teman sekolah, guru, bangku kelas papan tulis, halaman sekolah,
kantin, ruang guru masih tetap mengesankan sekolah. Dengan berada di sekolah
pmosi siswa masih dalam posisi sebagai murid, masih diajar seorang atau
beberapa guru, dibandingkan dengan di tempat keja. Ditempat kerja siswa berdiri,
berproduksi dan melakukan sesuatu oleh tuntutan produksi dan tuntutan
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pekerjaan.
Ditempat kerja yang dirasakan atmosfir kerja, semua orang bekerja untuk
menghasilkan sesuatu, semangat semua yang ada dilingkungan itu adalah
semangat berproduksi, semua pekerja bekerja bersama sama menuju tujuan
perusahaan. Ada komando yang jelas, terdapat prosedur kerja, ada mekanisme
organisasi pekerja, siapa melakukan apa, siapa bertanggunbg jawab pada siapa.
Ada reward, reinforceman dan punishmen, ada iklim persaingan dan konflik antar
sesama pekerja. Didunia kerja ada gaji dan ada promosi. Pekerja yang baik dan
mampu mengembangkan perusahaanya akan mendapat promosi.Yang hal hal
sebagaimana diatas tidak mungkin didapatkan di kelas dan di bengkel sekolah.
Suasana kerja tersebut menurut penelitian yang justru mampu membangkitkan
kesadaran kerja dari pada pendidikan dan pelatihan dikelas. Pendikan di sekolah
yang terstruktur dan kurang memberikan pengalaman langsung meski
pekerjaannya sangat sederhana.
Dua hal yang penting yang perlu diperhatikan secara paradigmatik dalam
penyususunan kurikulum, Bagaimana sebenarnya penyusunan kurikulum kejuruan
yang akan kita hasilkan. Untuk menumbuhkan kesadaran karir dan kesiapan kerja
ada dua titik awal untuk dipertimbangkan, dalam menumbuhkan minat kejuruan
seseorang. Pertimbangan tersebut adalah tempat kerja dan tempat latihan untuk
bekerja. berbeda. Selama ini tumbul pemahaman seakan penguasaan keterampilan
dapat dilakukan dengan proses belajarr teoritis. Terdapat banyak sekali muatan
dan bahan belajar yang diturunkan dari tempat kerja yang sebenarnya, yang
kemudian diadaptasi ke dalam lingkungan belajar di sekolah, yang terpisah dari
suasana kerja yang sebenarnya (isolated learning environment).
Sepertinya akan sia-sia belajar berenang hanya dengan membaca buku.
Bisakan seseorang belajar berenang hanya dengan buku buku teks tentang
berenang, melihat video berenang, ikut seminrt tentang berenang, dan ikut serta
panel diskusi yang panas dan berdarah-darah tentang berenang, kemudian di
mencebur ke kolam dan pasti bisa berenang.
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THE CURRICULUM
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Gambar 2. Komponen Kurikulum
Bukankah keterampilan memerlukan pengalaman langsung.Ia harus
merasakan sifat sifat air, adaptasi suhu air, adaptasi gerakan apa saja yang bisa
dilakukan di air, bagaimana bernafas dalam air, seberapa cepat orang bisa
bergerak di air. Ia juga harus belajar bagaimana mengapung. Ini yang paling dasar
dalam berenang. Setelah bisa mengapung maka ia bisa meluncur di air, meluncur
pendek, sampai akhrnya meluncur panjang. Agar bisa meluncur panjang dia harus
belajar mencuri gerakan sambil meluncur sambil ambil nafas dengan mulut, bukan
dengan hidung. Saat berenang ambil napas dengan hidung akan tersedak, dengan
mulut volume yang bisa ditarik seketika lebih banyak dibandingkan volume udara
yang di hirup dengan hidung. Bisa meluncur kemudian diikuti dengan mencuri
nafas, baru di beri kayuhan, meluncur mengayuh, mencuri nafas itu dikatakan
berenang, meski yang bersangkutan tidak pernah baca 100 buku teks tentang
berenang, tidak perenah lihat video berenang berjam jam, atau ikut diskusi tentang
berenang dimana mana.
Karenanya sekolah sebagai lingkungan belajar yang terpisah dari kegiatan
belajar yang sesungguhnya makin dipertanyakan perannya dalam menumbuhkan
minat, kesadaran kejra dan kesiapan kerja seseorang, Pendidian untuk penyiapan
kejra di kelas kebanyakan tidak mampu menumbuhkan minat anak akan pekerjaan
dibanding anak berlatih pada lingkungan kerja yang sebenarnya. Belajar di luar
kelas merupakan tawaran bagi penyiapan kesiapan kerja dan penyiapan pekerja
yang baik. DIbeberapa negara pendidikan kejuruan sudah mulai diarahkan pada
belajar di luar sekolah (out-of-school learning).
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Temuan Tentang Paradigma Di Pesantren
Hasil penelitian tentang keterampilan yang di kenalkan oleh departemen
tenaga kerja di pondok pesantren (Haris,2007.) didapatkan bahwa pelatihan
beternak bebek, mengelas dan pertukangan kayu tidak menumbuhkan kesiapan
dan minat bekerja santri pada bidang keterampilan yang dilatihkan.Terdapat
korelasi yang negatif (0.44) antara bidang kejuruan yang dilatihkan (beternak
bebek, mengelas, dan pertukangankayu) dengan orientasi pemilihan pekejaan
santri. Meski mendapat tiga macam pelatihan kejuruan selama hampir 3 bulan
dengan bantuan dana dari depnaker, denbgan instruktur dari perguruan tinggi dan
praktisi bidang pelatihan santri tidak ada yang ingin jadi peternak bebek, tidak ada
yang bercita cita menjadi tukang las, apalagi terobsesi menjadi tukang kayu. Para
santri

karena

berada

di

lingkungan

pesantren,

pesantrenlah

yang

menginspirasinya, menjadi Kyai, terhormat, disegani dan semua perkataanya
dituruti, dan bangga bingung sebab istrinya banyak. Bukan menjadi tukang bebek.
Dengan adanya teknologi, pengembangan teori dan praktek pembelajaran
makin berkembang. Kesesuaian penggunaan proses belajar yang tidak berubah
dan mengadobsi cara cara lama menjadi petanyaan. Pendidikan kejuruan yang
diselenggarakan di kelas misalnya, berdasarkan hasil penelitian IEF (Unesco) pelu
dipertanyakan. Pelaksanakan cara dan proses belajar di sekolah kurang menantang
dan kurang menumbuhkan kegairahan secara sosio psikologis anak, karenanya
kini pendidikan kejuruan perlu meninjau ulang praksis pendidikan semacam ini
dan kembali menempatkan belajar di tempat kerja sebagai cara belajar yang
memotivasi dan membangkitkan semangat belajar dalam mempersiapkan siswa
untuk siap bekerja. Saatnya mulai diadopsi pendidikan atau belajar di luar kelas
diluar sekolah.
Terdapat pemaknaan baru berkaitan dengan pembelajaran kejuruan. Belajar
teori tidak lagi diasosiasikan dengan pengalaman belajar di kelas sementara
pelatihan keteampilan tidak selalu diasosiasikan dengan aktivitas bengkel.
Beragam lingkungan belajar saat ini disiapkan untuk memenuhi ketercapaian
tujuan belajar untuk mencapai berbagai bidang keahlian pada sejumlah aspek
belajar mengajar di sekolah kejuruan. Didalam pendidikan kejuruan, laboratorium
merupakan mediasi antara kelas dengan bengkel. Peranan laboratorium sebagai
sarana yang menjembatani keduanya, antara kelas degan bengkel.
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Kesadaran Kerja dan Kesiapan Kerja
Pada umumnya tujuan yang paling tingggi dalam pelatihan kejuruan adalah
keseiapan kerja. Bukan kesadaran untuk bekerja. Capaian pada kesiapan kerja
merupakan tujuan utama diselenggarakannya penddikan kejuruan. Untuk
menggapai kesiapan kerja memang dibutuhkan kesadaran kejuruan, yang perlu
dikenalkan

dan

ditumbuhkembangkan

diantara

siswa.

Kesardaran

kerja

merupakan upaya untuk membuka wawasan kejuruan siswa yang mengarah pada
pengalaman kejuruan seseorang.
Diskusi
Keseluruahn spektrum belajar mengajar di sekolah krjuruan hendaknya
selalu menyesuaiakan dengan berbagai kebutuhan bagi terselenggaranya belajar
yang efektif. Mengingat pada hakekatnya pendidikan kejuruan tidak hanya
menumbuhkan penguatan pada aspek kogitif saja. Pendidikan kejuruan
menumbuhkan ketiga aspek dalam diri manusia secara bersama-sama. Aspek
tersebut adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap.
Landasar pemikiran filosofis ini akan menyadarkan semua pengampu
pendidikan kejuruan, bahwa pendidikan ini akan membentang dari pendidikan
yang berbasis kelas dengan materi yang sangat abstrak tentang pengetahuan
pengetahuan yang berkaitan dengan dunia kerja kepada tempat kerja, dimana
siswa belajar keterampilan yang ada di dunia kerja. Semua lingkungan belajar
apakah itu kelas, laboratorium dan bengkel kerja dan pengalaman ditempat kerja
secara langsung akan memperkuat belajar kerterampilan di sekolah kejuruan.
Pengabaian lingkungan belajar akan mematikan minat dan kreativiftas
siswa dan akan menyebabkab pendidikan dan pelaihan menjadi tidak efektif,
karena keiukut sertaan siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan guru
rendah. Penekanan pengguaan lingkungan belajar secara maksimal adalah cost
efective, pemanfaaan kelas dan bengkel lebih murah dari pada belajar di tempat
kerja yang sebenarnya.
Namun demikian perlu diperhatikan landasar filosofis yang utama dalam
pelatihan keterampilan yang mengacu pada dunia kerja, setiap keterampilan
baru yang dipelajari diajarkan secara bertahap, berurutan dan tidak meloncat
dengan melibatkan sebesar besarnya kemampuan motorik siswa
―Every new skill is taught step by step with the motor involvement‖
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ABSTRAK
Adanya perubahan perkembangan teknologi informasi mendorong setiap organisasi untuk
mengadopsi teknologi yang terbaru. Hal ini juga dilakukan oleh organisasi milik pemerintah,
salah satunya adalah Universitas Jember (UNEJ). Untuk meningkatkan kualitas proses
pembelajaran dan meningkatkan berbagi pengetahuan, Universitas Jember menerapkan eLearning. Penelitian ini berusaha menguji keefektivan penerimaan dari e-Learning dengan
menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) di lingkungan Universitas Jember. Metode
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Uji instrument penelitian
menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Analisa data pada penelitian ini menggunakan PLS
(Partial Least Square). Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa faktor kemudahan
penggunaan e-Learning tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap dan perilaku
menggunakan e-Learning. Sedangkan persepsi mengenai kegunaan e-Learning berpengaruh
positif signifikan terhadap sikap dan perilaku menggunakan e-Learning. Hal yang sama juga
terjadi pada hubungan variable sikap menggunakan e-Learning terhadap niat menggunakan eLearning dan hubungan antara variable niat menggunakan e-Learning dan penggunaan eLearning sesungguhnya.
Kata Kunci: Technology Acceptance Model, Sikap dan Perilaku, Niat Menggunakan, e-Learning

LATAR BELAKANG
Beberapa faktor kunci keberhasilan organisasi ditentukan oleh kemampuan
suatu organisasi membangun sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi
informasi dan mampu mengelola pengetahuan. Sumber daya manusia yang
dimaksudkan disini adalah skill dan kemampuan individu dalam organisasi yang
dapat diartikan sama dengan banyaknya knowledge dalam suatu organisasi
(Cabrera & Cabrera, 2005). Agar suatu organisasi memiliki keunggulan
kompetitif maka individu dalam organisasi sebaiknya dapat berbagi pengetahuan
dengan individu lainnya baik di dalam maupun di luar organisasi.
Suatu strategi yang berbasis pada teknologi dan pengetahuan tidak saja
diperlukan oleh organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi yang bergerak dalam
bidang pendidikan, salah satunya adalah universitas. Universitas merupakan
lembaga

pendidikan

yang

mengemban

misi

untuk

mencerdaskan

dan

mengembangkan kehidupan bangsa yang berbudi luhur, menjadi pusat
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pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan kemanusiaan
yang unggul dengan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi.
Universitas Jember merupakan salah satu instansi pemerintah di bidang
pendidikan yang berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa
dan dosen dengan menerapkan system pembelajaran modern. Untuk memberikan
model pembelajaran yang modern dan meningkatkan proses berbagi pengetahuan
kepada pengajar dan mahasiswanya maka pada 30 Agustus 2013 telah
menerapkan suatu sistem pembelajaran terbaru yang dikenal dengan e-Learning.
Dengan adanya sistem pembelajaran yang baru ini diharapkan proses belajar
mengajar dan proses berbagi pengetahuan di antara mahasiswa dan dosen
Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji penerimaan e-Learning
sebagai salah satu media berbagi pengetahuan d khususnya yang terjadi pada
mahasiswa jurusan akuntansi dengan menggunakan Technology Acceptance
Model (TAM). penggunaan model TAM didasarkan pada pendapat Davis (2000)
yang menyatakan bahwa sejauh ini TAM merupakan sebuah konsep yang
dianggap paling baik dalam menjelaskan perilaku user terhadap sistem teknologi
informasi baru. Menurut Davis (2000) TAM secara empiris terbukti menjelaskan
40% usage intensions dan behavior. Sedangkan alasan penelitian dilakukan
kepada mahasiswa jurusan akuntansi yaitu dengan adanya perkembangan
teknologi pengolahan informasi akuntansi di USA yang melalui empat tahapan
yaitu manual system, bookeping machine system, punched card system, dan
computerized system mempengaruhi adanya perubahan sistem pengolahan
informasi akuntansi di Indonesia yang berbasis teknologi informasi (Torong,
2007). Adanya perubahan ini menyebabkan kebutuhan skill yang dimiliki oleh
seorang akuntan berubah. Sekarang ini seorang akuntan dituntut untuk memiliki
ketrampilan tidak hanya di bidang pencatatan akuntansi secara manual saja tetapi
juga memiliki kemampuan di bidang sistem informasi akuntansi. Selama ini
sistem pengajaran akuntansi banyak yang hanya mengandalkan sistem pencatatan
dengan sistem manual. O‘Donnell dan Moore (2005) dalam temuan penelitiannya
juga mengemukakan bahwa masih banyak lulusan akuntansi yang tidak memiliki
kompetensi dan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Padahal sekarang ini
banyak transaksi keuangan suatu perusahaan yang dikelola dengan menggunakan
sistem terkomputerisasi dan berbasis teknologi informasi. Dengan mengamati
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fenomena dan untuk menyikapi perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja akan
kompetensi sarjana akuntansi (Amelia, 2006), maka diperlukan adanya kebutuhan
untuk berbagi pengetahuan di bidang akuntansi khususnya dalam suatu universitas
yang dianggap sebagai pencetak pengajar dan mahasiswa akuntansi Universitas
Jember.
Penelitian ini ingin menganalisis e-Learning UNEJ dengan menggunakan
model penerimaan teknologi (technology acceptance model/TAM) dan melihat
hubungan antar variabel menurut model tersebut. Sesuai model TAM, rumusan
masalah penelitian adalah sebagai berikut.
1. Apakah persepsi kegunaan (perceived usefulness) berpengaruh
terhadap sikap menggunakan e-Learning (attitude towards using)?
2. Apakah persepsi kemudahan (perceived ease of use) berpengaruh
terhadap sikap menggunakan e-Learning (attitude towards using)?
3. Apakah sikap menggunakan (attitude towards using) berpengaruh
terhadap niat perilaku menggunakan e-Learning (behavioral intention to
use)?
4. Apakah niat perilaku menggunakan SISTER (behavioral intention to
use) terhadap penggunaan SISTER sesungguhnya (actual use)?
Perceived Usefulnes

H1
Attitude Towards
Using Technology

Perceived Ease of
Use

H3

Behavioral Intention H4
to Use Technology

Actual Technology
Use

H2

Gambar 1: Model Penelitian

LANDASAN TEORI
E-Learning
E-Learning merupakan salah satu sarana pembelajaran berbasis web yang
telah disediakan oleh Universitas Jember terpadu dengan sistem informasi
akademik lainnya dalam server di UPTTI (unit pelayanan teknis teknologi
informasi). Pada 30 Agustus 2013, e-learning berbasis Moodle telah di-launching
keberadaannya oleh Pembantu Rektor I UNEJ di hadapan PD 1 serta Kaprodi di
lingkungan

UNEJ

yang

ditindak

lanjuti

dengan

pembentukan

Pusat

Pengembangan E-Learning (PPEL) di bawah LP3. Web dan data-base E-Learning
UNEJ dikelola oleh UPT TI, sedang PPEL bertanggungjawab atas penggunaannya
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bagi dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran di seluruh Program Studi
di UNEJ. E-Learning ditujukan untuk mempermudah proses belajar dan mengajar
di lingkungan UNEJ. Dengan menggunakan e-learning ini, mahasiswa dapat
mengakses materi yang di berikan dosennya, aplikasi ini juga memberikan
kesempatan mahasiswa untuk bisa berbagi pengetahuan dengan sesama
mahasiswa dan dosennya. Berikut ini merupakan aplikasi dari e-learning.

Gambar 2: Aplikasi e-Learning
Technology Acceptance Model (TAM)
Salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang
dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan
penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi adalah
model penerimaan teknologi (technology acceptance model/TAM) (Jogiyanto,
2008:111).Model penerimaan teknologi (TAM) merupakan suatu model
penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Model
TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA (Theory of Reasoned Action) yaitu
teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi
seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang
tersebut. Reaksi dan persepsi pengguna teknologi informasiakan mempengaruhi
sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang
dapat mempengaruhinya adalah persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan
sistem informasi sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks pengguna
teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan
penggunaan sistem informasi menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai
tolok ukur dalam penerimaan sebuah sistem.
TAM telah banyak digunakan untuk memprediksi penerimaan user dan
penggunaannya didasarkan pada persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan
persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Davis (2000)
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mengembangkan TAM dengan mengadaptasi dari TRA untuk memahami
hubungan sebab akibat dengan mengaitkan variabel-variabel eksternal untuk
intensitas penggunaan teknologi informasi dan penggunaan aktual. TAM
dikembangkan di bawah kontrak dengan IBM Canada Ltd, pada pertengahan
1980-an yang digunakan untuk mengevaluasi potensial pasar untuk berbagai
macam aplikasi berbasis PC dalam area multimedia, image processing, dan penbased computing sebagai pedoman bagi investor dalam pengembangan produk
baru. Banyak peneliti mereplikasi TAM atau menggunakan instrumen TAM (yang
secara empiris mempunyai tingkat validitas tinggi) secara ekstensif untuk mencari
range isu-isu dalam area penerimaan user. Para peneliti sistem informasi
manajemen menggunakan TAM dan TRA sebagai dasar teoritis untuk penelitian
mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan user tentang
teknologi informasi tetapi dengan memodifikasi TAM yang disesuaikan dengan
kondisi penelitiannya.
Penelitian ini didasarkan pada TAM yang dikembangkan oleh Davis
(2000) dalam Jogiyanto (2008:113) seperti pada gambar di bawah ini,
menjelaskan

bahwa

tingkat

penerimaan

pengguna

teknologi

informasi

(information technologi acceptance) ditentukan oleh 5 konstruk, yaitu 1) persepsi
kemudahan (perceived ease of use) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang
percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha, 2) persepsi
kegunaan (perceived usefulness)didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang
percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja
pekerjaannya, 3) sikap menggunakan teknologi (attitude toward using
technology)didefinisikan sebagai perasaan positip atau negatip dari seseorang jika
harus melakukan perilaku yang ditentukan, 4) niat perilaku menggunakan
teknologi (behavioral intention to use technology) merupakan kecenderungan
perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi, dan 5) penggunaan teknologi
sesungguhnya (actual technologyuse) merupakan tindakan yang dilakukan oleh
seseorang menggunakan sistem.
Perceived Usefulnes
Attitude Towards
Using Technology

Behavioral Intention
to Use Technology

Actual Technology
Use

Perceived Ease of
Use

Gambar 3 :Technology Acceptance Model
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini juga menggunakan rancangan penelitian penjelasan
(explanatory research) karena tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan
korelasional antara variabel melalui pengujian hipotesis. Adapun unit analisis
yang diteliti adalah pemakai e_learning di lingkungan Universitas Jember
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna e-Learning yaitu terdiri dari
dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Jember. Sedangkan sampel dalam
penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Akuntansi di lingkungan Universitas
Jember. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode simple
random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak.
Jenis dan Sumber Data
Berdasarkan jenisnya, data dalam penelitian ini merupakan data subyek.
Data subyek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau
karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek
penelitian (responden) (Indriantoro dan Supomo, 2009:145). Berdasarkan
sumbernya, data dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer yaitu
sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya
(Indriantoro dan Supomo, 2009:146)
Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik dalam mengumpulkan data penelitian ini dengan
menggunakan metode survei. Teknik pengumpulan data dalam metode survei
pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang akan diberikan langsung kepada
responden.
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Berdasarkan pada model penelitian yang digunakan adalah model
penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model atau TAM) yang
dikembangkan oleh Davis (2000). Maka variabel dan definisi dalam penelitian ini
sebagai berikut.
Variabel Independen (Variabel Eksogen)
Variabel Independen dalam penelitian ini berdasarkan pada model TAM
adalah persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use).
1. Persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use)
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Persepsi kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya
bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Variabel persepsi
kemudahan (perceived ease of use) dalam path diagram penelitian ini disingkat
PEOU. Untuk mengukur variabel ini digunakan 6 buah item pernyataan yang
diadaptasi oleh Davis (2000)
Variabel Intervening
Adapun yang termasuk dalam variabel intervening (variabel perantara)
dalam penelitian ini yaitu
1. Persepsi Kegunaan (Perceived Usefulness)
Persepsi kegunaan didefinisikan sebagai sejauhmana seseorang percaya
bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya.
Untuk mengukur variabel ini digunakan 6 buah item pernyataan yang
diadaptasi oleh Davis (2000).
2. Sikap menggunakan e-Learning (Attitude Towards Using)
Sikap menggunakan e-Learning didefinisikan sebagai reaksi perasaan
menyeluruh dari individual untuk menggunakan sistem. Item pengukur
variabel ini diadaptasi dari Agarwal dan Karashanna (2000) dalam Jogiyanto
(2008:180).
3. Niat perilaku menggunakan e-Learning (Behavioral Intention to Use)
Niat perilaku menggunakan e-Learning adalah suatu keinginan (niat)
seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Dengan kata lain,
seseorang akan melakukan suatu perilku jika mempunyai keinginan atau niat
untuk melakukannya. Item pengukur variabel ini diadaptasi dari Chau (1996)
dalam Jogiyanto (2008:180).
Variabel Dependen (Variabel Endogen)
Variabel dependen (endogen) dalam penelitian ini berdasarkan model
TAM adalah penggunaan e-Learning sesungguhnya (actual use).
1. Penggunaan e-Learning Sesungguhnya (Actual Use)
Davis (2000) mendefinisikan penggunaan sesungguhnya (actual use)
sebagai kondisi sesungguhnya penggunaan sistem yang dikonsepkan dalam
bentuk pengukuran terhadap frekuensi dan durasi waktu penggunaan teknologi.
Item/indikator pengukur variabel ini diadaptasi dari Hartwick dan Barki (1994)
dalam Jogiyanto (2008),
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Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least
Square (PLS). PLS adalah salah satu metode statistika SEM berbasis varian yang
didesain cuntuk menyelesaikan regresi berganda ketika terjadi permasalahan
spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian sangat kecil, adanya data yang
hilang (missing values) dan multikolinearitas (Jogiyanto dan Abdilah, 2010:11).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif
Pada penelitian ini, kuisioner disebar sebanyak 180 kuisioner tetapi yang
kembali dan bisa di olah sebanyak 142 kuisioner. Sehingga tingkat pengembalian
kuisioner ini adalah 78,89 persen. Berikut ini adalah tabel penyebaran kuisioner
penelitian
Tabel 1. Penyebaran Kuisioner
Keterangan

Jumlah

Kuisioner Disebar

180

Kuisioner Kembali

142

Kuisioner Tidak
Kembali dan Tidak
Lengkap

38

Tingkat
Pengembalian

78,89 %

Pengujian Penelitian
Pengujian Instrumen
a.

Uji Validitas
Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil-hasil yang diperoleh

dari penggunaan suatu pengukur sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk
mendefinisikan suatu konstruk (Jogiyanto, 2008). Validitas konstruk ini dinilai
melalui validitas konvergen (convergent validity) dan validitas diskriminan
(discriminat validity). Validitas konvergen terjadi jika skor-skor yang diperoleh
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dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama mempunyai
korelasi yang tinggi.
Tabel 2. Uji Validitas
Variabel

Factor Loading

PU2

0,75

PU5

0,83

PU6

0,85

EAO1

0,76

EAO2

0,84

EAO3

0,81

EAO6

0,78

AUT1

0,87

AUT3

0,79

AUT4

0,83

BI1

0,91

BI2

0,76

BI3

0,78

BI4

0,72

AU1

0,91

b.Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah tingkat seberapa besar suatu pengukur mengukur dengan
stabil dan konsisten (Jogiyanto, 2008). Suatu instrumen penelitian dikatakan
mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi apabila hasil beberapa kali pelaksanaan
pengukuran pada subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama
aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah (Azwar, 2012).
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Tabel 3. Uji Reliabilitas
Composite Reliability
AU

0,83

AUT

0.76

BI

0.89

EOU

0.85

PAU

0.82

Pengujian Hipotesis
Untuk menguji hubungan antar variabel penelitian, dalam penelitian ini
mengunakan PLS 2.0 (Partial Least Square). PLS merupakan suatu teknik
statistik yang digunakan untuk memprediksi korelasi antar variabel laten
independen dan dependen melalui indikator-indikatornya.

Gambar 4. Hasil Pengujian Hipotesis
a. Pengaruh Persepsi Kegunaan e-Learning (PU) terhadap Sikap Menggunakan eLearning (AUT)
Hasil pengujian hipotesis H1 yang signifikan membuktikan bahwa persepsi
kegunaan (perceived usefulness) berpengaruh secara positif terhadap sikap
menggunakan e-Learning (attitude toward using). Hasil ini membuktikan bahwa
semakin tinggi manfaat yang didapatkan maka pengguna (user) semakin puas
yang akhirnya membuat sikap pengguna juga semakin meningkat terhadap sistem
e-Learning. Dalam lingkungan sistem informasi yang bersifat mandatory use,
pengguna (user) di Universitas Jember tidak memiliki pilihan untuk tidak
menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh Universitas, sehingga
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pengguna berusaha mencari manfaat semaksimal mungkin atas sistem informasi
tersebut. Semakin tinggi kegunaan/manfaat yang dapat dirasakan oleh pengguna,
maka sikap pengguna terhadap e-Learning juga semakin meningkat. Berdasarkan
hasil pengujian hipotesis H1 di atas, penelitian ini mendukung penelitian yang
dilakukan oleh Tangke (2004), Kartika (2009), dan Muhammad (2010) yang
menyatakan bahwa persepsi kegunaan (PU) mempengaruhi sikap terhadap
menggunakan teknologi (AUT).
b. Pengaruh Persepsi Kemudahan (EOU) terhadap Sikap Menggunakan eLearning (AUT)
Menurut Davis (2000), kemudahan penggunaan (perceived ease of use)
didefinisikan sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana seseorang yakin bahwa
dengan menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha apapun (free of
effort). Kemudahan (ease) bermakna tanpa kesulitan atau terbebaskan dari
kesulitan atau tidak perlu berusaha keras. Dengan demikian, persepsi mengenai
kemudahan menggunakan ini merujuk pada keyakinan individu bahwa sistem
informasi yang akan digunakan tidak merepotkan atau tidak membutuhkan usaha
yang besar pada saat digunakan. Individu pengguna sistem akan mempunyai
minat menggunakan teknologi apabila merasa bahwa sistem tersebut mudah
digunakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara pengaruh persepsi kemudahan (EOU) terhadap sikap
menggunakan e-Learning. Hal ini di sebabkan karena penggunaan e-Learning ini
bersifat mandatory use sehingga meskipun persepsi mahasiswa bahwa suatu
sistem itu mudah ataukah tidak mudah di gunakan, mahasiswa dalam hal ini
sebagai pengguna harus memanfaatkan sistem ini. Sehingga hasil penelitian
menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara persepsi kemudahan
(EOU) terhadap sikap menggunakan e-Learning (AUT).
c. Pengaruh Sikap Menggunakan e-Learning (AUT) terhadap Niat Perilaku
Menggunakan e-Learning (BI)
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan PLS hubungan sikap
menggunakan e-Learning (attitude toward using/AUT) dengan niat perilaku
menggunakan e-Learning (behavioral intention use/BI) adalah signifikan dan
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positif yang menunjukkan bahwa hubungan antara sikap menggunakan e-Learning
(AUT) dengan niat perilaku menggunakan E- e-Learning (BI) adalah positif.
Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa semakin tinggi sikap pengguna terhadap
e-Learning maka pengguna (user) semakin menikmati penggunaan e-Learning
yang akhirnya niat perilaku menggunakan SIKD juga semakin meningkat. Hasil
penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhilawa (2010)
yang menyatakan bahwa ada hubungan yang positif signifikan antara sikap
menggunakan teknologi terhadap niat perilaku menggunakan teknologi tersebut.
d. Pengaruh Niat Perilaku Menggunakan e-Learning (BI) terhadap Penggunaan eLearning Sesungguhnya (AU)
Hasil pengujian hipotesis yang signifikan membuktikan bahwa niat
perilaku menggunakan e-Learning (behavioral intention to use) berpengaruh
positif terhadap penggunaan e-Learning sesungguhnya (actual use). Hasil ini
membuktikan bahwa semakin tinggi niat pengguna untuk terus menggunakan eLearning maka user merasakan e-Learning semakin di persepsikan bermanfaat
untuk digunakan yang akhirnya penggunaan e-Learning (AU) semakin meningkat.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H4 di atas, penelitian ini mendukung
penelitian yang dilakukan oleh Yuadi (2009) dan Bhilawa (2010) yang
menyatakan bahwa niat perilaku menggunakan teknologi (BI) berpengaruh positif
terhadap penggunaan sesungguhnya (AU).

KESIMPULAN
Penelitian

ini

bertujuan

untuk

menganalisis

e-Learning

dengan

menggunakan TAM (technology acceptance model) di Universitas Jember.
Variabel atau konstruk yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lima konstruk
utama pada TAM yakni, persepsi kemudahan (perceived ease of use/PEOU),
persepsi kegunaan (perceived usefulness/PU), sikap menggunakan e-Learning
(attitude toward using/ATU), niat perilaku menggunakan e-Learning (behavioral
intention of use/BIU) dan penggunaan E- e-Learning sesungguhnya (actual
use/AU). Penelitian ini menggunakan partial least square (PLS) dalam
menganalisis hubungan antar variabel. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada
bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
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1.

Persepsi kegunaan (perceived usefulness) berpengaruh secara positif terhadap
sikap menggunakan e-Learning (attitude toward using). Hasil temuan ini
sama dengan hasil temuan peneltian yang dilakukan oleh oleh Tangke (2004),
Kartika (2009), dan Muhammad (2010), sehingga hasil penelitian ini
didukung. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi manfaat yang
didapatkan maka pengguna semakin puas yang akhirnya membuat sikap
pengguna juga semakin meningkat terhadap sistem e-Learning

2. Persepsi kemudahan (PEOU) tidak berpengaruh terhadap persepsi kegunaan
(PU). Hal ini di sebabkan karena penggunaan e-Learning ini bersifat
mandatory use sehingga meskipun persepsi mahasiswa bahwa suatu sistem
itu mudah ataukah tidak mudah di gunakan, mahasiswa dalam hal ini sebagai
pengguna harus memanfaatkan sistem ini.
3. Persepsi sikap menggunakan E- e-Learning (ATU) berpengaruh secara positif
terhadap niat perilaku menggunakan e-Learning (BIU). Hasil temuan ini sama
dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Bhilawa (2010), sehingga hasil
penelitian ini didukung. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi sikap
pengguna terhadap e-Learning maka pengguna semakin menikmati
penggunaan e-Learning yang akhirnya niat perilaku menggunakan e-Learning
juga semakin meningkat.
4. Niat perilaku menggunakan e-Learning (BIU) berpengaruh positif terhadap
penggunaan e-Learning sesungguhnya (AU). Hasil temuan ini sama dengan
hasil temuan yang dilakukan oleh Yuadi (2009) dan Bhilawa (2010), sehingga
hasil penelitian ini didukung. Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi
niat pengguna untuk terus menggunakan e-Learning maka penggunaan eLearning sesungguhnya (AU) semakin meningkat.
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PERSEPSI GURU TERHADAP STRATEGI PEMBELAJARAN
PENEMUAN PADA PEMBELAJARAN IPA DI SEKOLAH DASAR
Marzoan
Email : marzoanswandy@gmail.com

ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji persepsi guru terhadap penerapan strategi pembelajaran
penemuan pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah dasar. Kajian ini
dilakukan di beberapa sekolah dasar di Lombok Utara yang menerapkan strategi pembelajaran
penemuan pada pembelajaran IPA. Kajian dalam tulisan ini merupakan persepsi guru IPA di
sekolah dasar setelah diterapkan strategi pembelajaran penemuan. Analisis difokuskan pada
upaya menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis secara kritis unsur-unsur yang
berpengaruh terhadap persepsi guru. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap
penerapan strategi pebelajaran penemuan termasuk dalam kategori baik dengan alasan bahwa
strategi ini dianggap sesuai dengan paradigma pembelajaran IPA di sekolah dasar. Guru sekolah
dasar juga menyadari bahwa strategi pembelajaran penemuan ini menuntut guru menjadi pribadi
yang kreatif dan berpikir ilmiah di tengah kondisi bahwa mereka adalah guru kelas yang
mengajarkan semua mata pelajaran.
Kata Kunci : persepsi guru, strategi pembelajaran penemuan, IPA SD

PENDAHULUAN
Tujuan pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains di sekolah
dasar adalah pencapaian sains dari segi produk, proses dan sikap keilmuan
(Bundu, 2006). (1) Dari segi produk, pebelajar diharapkan dapat memahami
konsep-konsep dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari; (2) Dari segi
proses, pebelajar diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan
pengetahuan, gagasan, dan menerapkan konsep yang diperolehnya untuk
menjelaskan dan memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupan seharihari; (3) Dari segi sikap dan nilai pebelajar diharapkan mempunyai minat untuk
mempelajari benda-benda di lingkungannya, bersikap ingin tahu, tekun, kritis,
mawas diri, bertanggung jawab, dapat bekerjasama dan mandiri serta memupuk
cinta alam sekaligus menyadari keagungan Tuhan.
Dalam realitasnya, tujuan ideal pembelajaran IPA seperti disebutkan di
atas masih mengalami beberapa kendala. Hal ini diketahui dari masih rendahnya
kemampuan siswa dalam bidang sains. Kenyataan ini seolah semakin
mempertegas hasil survey yang dilakukan PISA (Programme for International
Student Assessment) dan TIMSS (Trends in International Mathematics and
Science Study) yang menempatkan Indonesia pada urutan bawah dalam hal
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kemampuan siswa di bidang sains dan matematika bila dibandingkan dengan
negara lain.
Observasi

proses pembelajaran

IPA di

beberapa sekolah dasar

menunjukkan masih seringnya guru menggunakan pendekatan pembelajaran
dengan strategi pembelajaran yang hanya mentransmisi pengetahuan. Kondisi ini
diduga disebabkan oleh sebagian besar guru sekolah dasar merupakan guru kelas
yang mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus, sehingga guru mengalami
kesulitan atau mungkin tidak mau direpotkan dalam memilih strategi
pembelajaran yang akan digunakan untuk mata pelajaran yang berbeda.
Seperti diketahui bahwa keberhasilan kegiatan pembelajaran di kelas
sangat ditentukan oleh pemahaman, kesadaran, kemampuan, kreatifitas, kesabaran
dan keuletan para guru dalam hal menerapkan strategi pembelajaran yang sudah
mereka rancang dalam RPP. Oleh karena itulah persepsi guru terhadap strategi
pembelajaran tertentu sangat berperan terhadap proses pembelajaran di kelas,
sebab strategi pembelajaran merupakan penterjemahan filsafat atau teori mengajar
menjadi rumusan tentang cara mengajar yang harus ditempuh dalam situasi-situasi
khusus atau dalam keadaan tertentu yang spesifik. Dengan demikian, maka
mengetahui persepsi guru terhadap strategi pembelajaran tertentu juga dapat
berarti mengetahui bagaiaman cara guru mengimplementasikan strategi tersebut
yang pada gilirannya akan berdampak pada baik atau tidaknya proses
pembelajaran di kelas.
Dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini, ramai didiskusikan tentang
pendekatan

tematik terpadu (integratif thematic) dan pendekatan saintifik

(scientific approach) sebagai dampak dari implementasi Kurikulum 2013 yang
diterapkan oleh pemerintah. Sehingga di kalangan guru sekolah dasar sudah akrab
dengan berbagai strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik, seperti
strategi pembelajaran inkuiri, discovery (penemuan), group investigation,
demonstrasi, dan lain-lain. Karena hampir semua guru pernah mendapatkan
pelatihan tentang penerapan pendekatan pembelajaran tersebut. Berkaitan dengan
hal itu, tulisan ini mengkaji salah satu strategi pembelajaran yang ditekankan
dalam pendekatan saintifik, yaitu strategi pembelajaran discovery (penemuan)
dalam konteks bagaimana persepsi guru terhadap penerapan strategi pembelajaran
tersebut pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dengan alasan bahwa strategi
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pembelajaran ini tetap relevan diterapkan dalam pembelajaran IPA walaupun
kurikulumnya sudah mengalami perubahan.
Kemendikbud (2013) mendefinisikan strategi pembelajaran penemuan
sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan
pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri.
Pembelajaran

penemuan

memungkinkan

pebelajar

adalah

sebuah

menggunakan

strategi

informasi

pembelajaran
untuk

yang

mengkonstruksi

pemahamannya sendiri dengan melibatkan pebelajar untuk memecahkan masalah
(Bruner, 1973).
Menurut Carin dan Sund (1985) pembelajaran penemuan adalah
pembelajaran yang memfasilitasi pebelajar untuk belajar melalui proses mental.
Proses mental terdiri dari aktivitas mengamati, menggolongkan, membuat dugaan,
menjelaskan, mengukur, dan menarik keputusan. Masih menurut Carin dan Sund
bahwa tujuan pembelajaran penemuan adalah membangun kemampuan berpikir
kritis dan pengetahuan melalui kegiatan ilmiah. Dengan demikian, implementasi
pembelajaran penemuan dalam proses pembelajaran akan dapat membantu
pebelajar

membangun

keingintahuan

dan

motivasi

serta

meningkatkan

kemampuan intelektual.
Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran penemuan, guru berperan
sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar
secara aktif. Dalam pembelajaran penemuan, guru harus memberikan kesempatan
kepada pebelajar untuk menjadi seorang pemecah masalah (problem solver).
Bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut untuk
melakukan

berbagai

kegiatan

menghimpun

informasi,

membandingkan,

mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan serta
membuat kesimpulan-kesimpulan.
Penelitian sebelumnya tentang penerapan strategi pembelajaran penemuan
dilakukan oleh Swaak (2004), yang membuktikan bahwa strategi pembelajaran
penemuan lebih efektif dalam akuisisi definisi dan pengetahuan intuitif bila
dibandingkan dengan strategi ekspository. Penelitian Euphony (2010) meyebutkan
hasil yang kurang lebih sama, yaitu pembelajaran penemuan induktif yang
didukung dengan komputer untuk memfasilitasi pembelajaran matematika di
sekolah dasar Taiwan efektif dalam mempelajari konsep-konsep matematika yang
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lebih baik ketika mereka terlibat dalam proses induksi, termasuk mengamati
beberapa contoh dari konsep, mencari dan menguji pola balik kasus, dan
generalisasi temuan mereka dengan kata-kata tertulis yang tepat.
Penelitian Oghenevwede (2010) juga menyimpulkan bahwa metode
penemuan lebih efektif dan unggul bila dibandingkan dengan metode inquiry
dalam pembelajaran biologi, tingkat retensi lebih tinggi pada pebelajar yang
diajarkan dengan metode penemuan daripada pebelajar yang diajarkan dengan
metode inquiry. Oleh karena itu, Oghenevwede menyarankan guru sains harus
secara konsisten menggunakan pendekatan penemuan dalam pembelajaran biologi
(IPA).

METODE PENELITIAN
Kajian ini dilaksanakan di sekolah dasar di Kabupaten Lombok Utara pada bulan
Agustus sampai September 2015. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif,
yaitu peneliti mendeskripsikan bagaimana persepsi guru Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA) di sekolah dasar terhadap penerapan strategi pembelajaran penemuan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket
dan wawancara langsung. Data hasil angket dan wawancara dianalisis secara
deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat
penting, yang memungkinkannya untuk mengetahui dan memahami dunia
sekelilingnya. Tanpa persepsi yang benar, manusia mustahil dapat menangkap dan
memaknai berbagai fenomena, informasi, atau data yang senantiasa mengitarinya
(Desmita, 2014).
Proses terbentuknya persepsi didahului oleh adanya penginderaan. Proses
penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima
stimulus melalui alat inderanya sebagai alat yang digunakan untuk menerima
stimulus dari luar individu, dimana alat indera tersebut merupakan alat
penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Stimulus yang diindera itu
oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari
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dan mengerti apa yang diindera itu dan proses itulah yang disebut persepsi (Majid,
2014).
Dalam tulisan ini, persepsi difokuskan pada tanggapan dari guru mengenai
penerapan strategi pembelajaran penemuan pada pembelajaran IPA di sekolah
dasar. Hasil pengukuran persepsi guru sekolah dasar terhadap penerapan strategi
pembelajaran penemuan pada pembelajaran IPA dihimpun bedasarkan hasil
angket dan wawancara yang difokuskan pada perangkat pembelajaran yang
mencakup panduan guru, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan Lembar
Kerja (LK). Untuk instrumen angket, kriteria penilaian terhadap perangkat
pembelajaran tersebut diklasifikasikan menjadi empat kriteria penilaian, yaitu
Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C) dan Sangat Kurang (SK). Berikut ini
adalah deskripsi persepsi guru berdasarkan hasil jawaban angket terhadap strategi
pembelajaran penemuan pada pembelajaran IPA di sekolah dasar.
1. Persepsi guru terhadap pedoman pelaksanaan pembelajaran.
Penilaian terhadap pedoman pelaksanaan pembelajaran (pedoman guru) dalam
strategi pembelajaran penemuan mencakup empat aspek, yaitu kejelasan
tujuan pelaksanaan pembelajaran, kemudahan memahami petunjuk umum,
kemudahan memahami petunjuk khusus, dan sintaks pembelajaran yang
diterapkan dilengkapi dengan petunjuk yang jelas dari setiap tahapan. Dari
keempat aspek tersebut, berdasarkan jawaban angket, responden menilai
bahwa pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk aspek pertama dinilai sangat
baik, sementara untuk aspek kedua sampai keempat dinilai baik.
2. Persepsi guru terhadap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

adalah

rencana

kegiatan

pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan
secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada
silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya
mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan
berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran
berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien,
memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,
dan perkembangan fisik serta psikologis siswa (Kemendikbud, 2013).
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Dalam penelitian ini terdapat 12 aspek penilaian yang digunakan untuk
menghimpun persepsi guru tentang RPP dengan menggunakan strategi
pembelajaran penemuan, yaitu : kesesuaian dengan silabus khususnya
kompetensi dasar, kejelasan identitas pembelajaran, kejelasan rumusan standar
kompetensi, kejelasan rumusan kompetensi dasar, kejelasan perumusan
indikator hasil belajar, kecukupan dan kejelasan materi pembelajaran,
keoperasionalan langkah-langkah pembelajaran, keruntutan langkah-langkah
pembelajaran, kesesuaian dengan strategi pembelajaran, kecukupan sumber
rujukan, ketepatan bentuk penilaian, kemudahan penerapan RPP. Hasil
jawaban angket menunjukkan bahwa dari 12 aspek tersebut ada tiga aspek
yang dinilai sangat baik, selebihnya (9 aspek) dinilai baik. Hal ini berarti
bahwa persepsi guru terhadap RPP pada pembelajaran IPA dengan strategi
pembelajaran penemuan tergolong baik.
3. Persepsi guru terhadap Lembar Kerja Siswa (LKS)
Adapun untuk mengetahui persepsi guru terhadap penggunaan LKS dalam
pembelajaran penemuan dilakukan dengan melihat hasil penilaian guru
terhadap jawaban angket yang mencakup tujuah aspek penilaian, yaitu :
Kejelasan petunjuk LKS, kesesuaian dengan indikator, kesesuaian dengan
materi pokok pembelajaran, kesesuaian dengan strategi pembelajaran,
kesesuaian tugas dengan strategi pembelajaran, kejelasan langkah atau uraian
tugas LKS, dan keruntutan langkah atau prosedur LKS. Dari jawaban guru
diketahui bahwa aspek pertama sampai kelima dinilai sangat baik, sementara
dua aspek sisanya dinilai baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
persepsi guru terhadap LKS dalam pembelajaran dengan strategi pembelajaran
penemuan termasuk sangat baik.
Untuk memperkuat hasil jawaban angket, dilakukan wawancara untuk
mendalami alasan dari setiap pilihan jawaban yang diberikan. Jawaban guru
terhadap pedoman penerapan strategi pembelajaran penemuan menunjukkan
bahwa dari langkah persiapan, pelaksanaan, hingga penilaian dapat difahami
dengan baik oleh guru. Dalam wawancara ini, digali lebih mendalam mengenai
langkah-langkah

pembelajaran

penemuan

sebagai

inti

dari

pelaksanaan

pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajaran penemuan sebagai berikut :
(1) stimulasi/pemberian rangsangan; (2) pernyataan/identifikasi masalah; (3)

214

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

Pengumpulan Data; (4) Pengolahan Data; (5) Pembuktian; (6) menarik
kesimpulan/generalisasi (Kemendikbud, 2103).
Pada tahap stimulasi siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan
kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar
timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru memulai kegiatan pembelajaran
dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar
lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Setelah dilakukan
stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa
untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan
dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam
bentuk hipotesis. Ketika eksplorasi berlangsung guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk
membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Pada langkah ini, guru mengaku
sudah mampu melakukannya dengan baik yang ditunjukkan dengan kemampuan
membuat siswa merasa termotivasi melalui beberapa pertanyaan yang menantang.
Tahap pengumpulan data berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau
membuktikan benar tidaknya

hipotesis, dengan demikian siswa diberi

kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca
literatur, mengamati objek, wawancara dengan nara sumber, melakukan uji coba
sendiri dan sebagainya. Setelah data terkumpul lalu diolah, pengolahan data
merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh siswa baik
melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Hasil pengolahan
data selanjutnya diproses melalui tahap pembuktian, siswa melakukan
pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis
yang ditetapkan sebelumnya dengan temuan alternatif. Pembuktian bertujuan agar
proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman
melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Pada langkah ketiga,
keempat dan kelima ini guru mengaku tidak mengalami kesulitan, hal ini berarti
bahwa sampai pada langkah ini guru dapat menerapkan strategi pembelajaran
dengan baik.
Tahap generalisasi merupakan proses menarik sebuah kesimpulan yang
dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah
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yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi
maka dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Pada tahapan ini,
guru juga merasa dapat melakukannya dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa berdasrkan hasil wawancara menegaskan bahwa setiap komponen dalam
perangkat pembelajaran tersebut dinilai sudah baik dan sesuai dengan apa yang
difahami oleh guru selama ini. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa persepsi
guru terhadap penerapan strategi pembelajaran penemuan tergolong baik.

KESIMPULAN
Persepsi merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui
pancaindranya. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah mengenai persepsi guru
terhadap penerapan strategi pembelajaran penemuan pada pembelajaran IPA di
sekolah dasar. Berdasarkan hasil jawaban angket dengan fokus kepada perangkat
pembelajaran sains yang diberikan kepada guru, lalu merinci hasil penilaian setiap
aspek dalam setiap perangkat pembelajaran tersebut dapat diketahui bahwa
persepsi guru terhadap strategi pembelajaran penemuan pada pembelajaran IPA di
sekolah dasar termasuk dalam kategori baik. Hasil wawancara terkait dengan
langkah-langkah pembelajaran penemuan juga termasuk dalam kategori baik. Hal
ini cukup beralasan karena guru-guru SD sesungguhnya telah mendapatkan
pelatihan mengenai bagaimana strategi pembelajaran ini diterapkan di sekolah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil jawaban angket dan
wawancara diketaui bahwa persepsi guru terhadap strategi pembelajaran
penemuan pada pembelajaran IPA di sekolah dasar termasuk dalam kategori baik.
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ABSTRAK
Dalam konteks perubahan atau transformasi tersebut di atas, ditandai oleh adanya perubahan
paradigma lama menuju paradigma baru. Perubahan paradigma ini, yaitu dari paradigma yang
berpusat pada guru, hasil atau produk menuju paradigma baru yang berpusat pada peserta didik,
paradigma era jejaring telah memberikan dampak yang luas. Era perubahan menuju abad 21
menuntut agar setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan dan
aktualisasi diri dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai warga masyarakat maupun warga
negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, sistem pendidikan harus mengubah tujuan,
kurikulum, pedagogi, dan asesmennya untuk membantu semua peserta didik untuk mencapai hasil
belajar yang kompleks yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih layak sehingga dapat
berkontribusi dalam bidang pekerjaan dan kehidupan warga negara yang lebih efektif. Dalam
rangka menghadapi era baru, guru perlu memanfaatkan secara bijaksana teknologi yang sesuai,
dan disamping itu guru masih juga dituntut agar mampu: 1) memotivasi siswa menghadapi
tantangan masa depan, 2) membantu siswa mengelola waktu dan tugas, 3) membangun kecakapan
social dan emosional siswa, 4) membimbing dan memberikan contoh kecakapan hidup, 5)
menyajikan situasi personal dan dikenal siswa, 6) membantu siswa menggali dan mengembangkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan 7) mengambil tanggung jawab demi menjamin hasil
belajar siswa.
Kata-kata kunci: era digital, teknologi digital, dan transformasi pendidikan,

PENDAHULUAN
Belajar telah lama dipahami sebagai sesuatu perubahan. Belajar
merupakan suatu proses perubahan yang membutuhkan waktu panjang. Era
perubahan itu ditandai dengan adanya perubahan perilaku manusia. Perubahan ini
kita saksikan dalam pola kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diungkapkan oleh
Drysdale (2012) yang menyatakan, ―We live in a world of rapid economic and
technological change. Digital technologies permeate every aspect of our lives,
affecting how we communicate, find and provide information, build relationships,
trade and purchase goods and, critically, how we learn and teach.‖ Oleh sebab
itulah belajar terjadi sepanjang hayat, mulai dari bayi hingga akhir hayat, yang
meminjam istilah

Jan Comenius (Longworth, 2003) bahwa belajar itu

berlangsung sejak, a cradle to grave.‖ Belajar dalam pengertian ini, berarti
berlangsung sepanjang hayat, lifelong learning. Belajar itu bukan hanya dari sisi
psikologis saja tetapi juga menyangkut faktor organisme dan jaringan sistem
syaraf. Pandangan ini telah didukung juga oleh para neurobiologis telah

218

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

menunjukkan bahwa perubahan dalam organismen individu itu dapat menjadi
permanen karena disimpan dalam wujud molekul-molekul yang berupa sistem
syaraf (van Oers, 2008). Hasil perubahan atau tindakan yang dilakukan oleh
individu itu dalam ilmu jaringan syaraf dikaitkan dengan sistem syaraf dalam
otak manusia, apakah otak kanan, otak kiri atau pun otak bagian tengah yang
menggerakkan sistem berpikir manusia. Saat ini telah banyak kajian yang
diarahkan ke topik-topik ini, brain systems dan belajar, brain-based learning,
neurologi dan belajar, neuroedukasi dan sebagainya. Di samping itu, temuantemuan penelitian memandang pentingnya ilmu belajar, the science of learning,
yang telah berkembang dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang proses
belajar dan implikasinya bagi pembelajaran. Hal yang penting kita perhatikan,
bahwa pendekatan transformasional itu menekankan pada diri pebelajar,
bagaimana pebelajar tersebut mengalamai prosis perubahan dan perkembangan.
Belajar merupakan proses panjang yang dialami oleh individu untuk beriteraksi
dengan

pengalaman

pribadinya,

dan

ini

sejalan

dengan

pandangan

konstruktivistik. Dengan demikian, pendekatan transformasional ini merupakan
interelasi dari tiga teori dasar, yaitu behavioristik, kognitif dan humanistik atau
konstruktivistik

(Askew & Carnell, 1998). Lebih jauh, Askew dan Carnell

menyatakan bahwa belajar yang efektif itu terjadi jika belajar itu sendiri
merupakan perubahan, artinya belajar itu mengubah cara kita menerima sesuatu
dan pengalaman hidup kita. Dengan perubahan tersebut berarti kita mengubah
cara menerima sesuatu yang selanjutnya dapat mengubah perilaku kita dan pada
gilirannya mengubah cara kita melakukan interaksi dengan masyarakat.
Perubahan yang terjadi dalam diri siswa akan berarti, jika pengalaman itu
bermakna. Kita memahami perubahan dalam perilaku siswa itu sebagai akibat dari
pengalaman, yang oleh Novak & Gowin (dalam Askew dan Carnell, 1998)
dikatakan bahwa perubahan itu sebagai konsekuensi pada perubahan makna
pengalaman. Perubahan secara positif, artinya perubahan ke arah yang lebih baik
sangat mungkin terjadi apabila proses belajar mengkaitkan antara siswa dan
konteks atau lingkungan di mana siswa berada. Kita juga tahu bahwa belajar
menurut van Oers (2008)

telah lama menjadi pusat evolusi manusia, maka

tidaklah mengherankan banyak para para pakar memusatkan perhatian pada
hakikat belajar itu.
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Berkenaan dengan perubahan Seymour, President of Qsystems, (dalam
Jones & O‘Shea, 2004) menyatakan bahwa kita akan mentertawakan diri kita
sendiri manakala kita merasa yakin bahwa mendidik orang-orang pada tahun 2000
ini sama dengan mendidik orang-orang pada tahun 1975-an. Semuanya telah
mengalami perubahan, baik itu gaya hidup, budaya dan apalagi teknologi. Sistem
pendidikan tentu telah berubah, misalnya di Indonesia, kurikulum telah
mengalami perubahan beberapa kali. Bahkan jika kita sebutkan perubahan
kurikulum mulai tahun 1975/1976, yang bercirikan pendekatan berorientasi
tujuan, berubah menjadi kurikulum 1984 yang memberi tekanan pada
keterampilan proses. Perubahan berikutnya adalah kurikulum 1994 yang
merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Perubahan berikutnya adalah
kurikulum 2004 yang lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi yang
kemudian disempurnakan menjadi kurikulum 2006 yang lebih dikenal dengan
kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Terakhir ini, kita mengalami
perubahan kurikulum, yaitu kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan
istilah K 13. Perubahan-perubahan tersebut telah memberikan dampak terutama
dalam bidang pembelajaran.
Dalam konteks perubahan atau transformasi tersebut di atas, ditandai oleh
adanya perubahan paradigma lama menuju paradigma baru. Perubahan paradigma
ini, yaitu dari paradigma yang berpusat pada guru, hasil atau produk menuju
paradigma baru yang berpusat pada peserta didik, paradigma era jejaring telah
memberikan dampak yang luas. Perubahan paradigma ini berarti telah
memberikan cara pandang, cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak dalam
pendidikan. Cara pandang demikian ini sekaligus juga telah pula mengubah cara
pandang dalam belajar, yaitu belajar sepanjang hayat (lifelong learning). Dengan
demikian, cara pandang seseorang yang semula berorientasi pada hasil semata
tidaklah cukup untuk memasuki era baru berikutnya dan untuk itulah ia perlu
secara terus-menerus menambah dan mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk memasuki era baru, yang saat ini kita kenal
sebagai abad 21. Dengan pendek kata, dapat kita katakan bahwa era baru abad 21
menuntut pengetahuan dan keterampilan baru.
Era perubahan menuju abad 21 ini jelas berbeda dengan era sebelumnya,
yaitu abad 20. Tuntutan abad 21 ini adalah agar setiap orang memiliki
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kemampuan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan dan aktualisasi diri dalam
kehidupan sehari-hari baik sebagai warga masyarakat maupun warga negara.
Untuk menjawab tantangan tersebut, sistem pendidikan harus mengubah tujuan,
kurikulum, pedagogi, dan asesmennya untuk membantu semua peserta didik
untuk mencapai hasil belajar yang kompleks yang diperlukan untuk kehidupan
yang lebih layak sehingga dapat berkontribusi dalam bidang pekerjaan dan
kehidupan warga negara yang lebih efektif. Perubahan yang sangat cepat ini
ditunjang oleh adanya pergeseran dari teknologi analog ke arah teknologi digital.
Untuk memasuki era digital tersebut, kita dituntut dan perlu mahir dalam
informasi. Sejalan dengan pandangan tersebut, Spires & Bartlet (2012)
menyatakan bahwa untuk menelusur informasi para pebelajar perlu dibekali
dengan keterampilan dan strategi baru terkait dengan jenis keterampilan literasi.
Seorang pebelajar mungkin saja dibekali keterampilan menggunakan teknologi
untuk mencari informasi tetapi kurang memiliki keahlian yang diperlukan untuk
memilih mana informasi yang sesuai dari sejumlah fasilitas jaringan yang tersedia.
Era Transformasi Pendidikan dan Teknologi Digital
Pendidikan sebagai bagian dari usaha manusia, tidak lepas dari adanya
perubahan tersebut di atas. Pendidikan perlu menyambut era perubahan untuk
menyongsong masa depan. Era perubahan yang disebut sebagai era digital, berarti
menuntut kita menyiapkan segalanya. Era digital ini apakah sebagai peluang atau
kesempatan, atau menjadi tantangan kita? Itulah sebabnya, kita perlu menyiapkan
pendidikan yang membawa siswa untuk bersedia dan siap belajar dalam dalan
memasuki era digital, yaitu dalam suasana dan proses yang mampu
membelajarkan siswa dalam situasi yang selalu berubah dan pengalaman belajar
tersebut menjadi bermakna bagi pebelajar.
Perubahan yang dramatik dalam aplikasi pendidikan telah mengalami
perluasan dalam praktik teknologi informasi di seluruh dunia (Seels & Richey,
1994). Belajar di era digital menjadi sebuah peluang atau kesempatan bagi
pebelajar ketika ia mampu mendayagunakan teknologi baru. Kemampuan untuk
menyesuaikan dengan teknologi baru sangat diperlukan bagi pebelajar. Untuk
itulah, diperlukan daya kreativitas untuk mencari informasi baru melalui teknologi
digital. Pebelajar yang memiliki kecakapan literasi tinggi dalam bidang teknologi
baru sebutlah sebagai digital technology, mereka dengan sangat menikmati dalam
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menggunakan teknologi tersebut untuk mencari dan menelusur segala informasu
yang diperlukan untuk keperluan belajar. Dengan demikian, pebelajar akan
memperoleh sejumlah informasi berharga untuk memenuhi kebutuhan belajarnya
dan ia akan terus menerus mencari dan menemukan informasi yang diperlukan.
Juga, dimensi praktik teknologi informasi ini cenderung memperluas peningkatan
unjuk kerja atau kinerja pebelajar. Kinerja atau hasil belajar yang semakin baik
diharapkan dapat dicapai oleh pebelajar melalui pendayagunaan teknologi
pendidikan.
Sebaliknya, jika hal tersebut tidak dilakukan, pebelajar di era digital
dihadapkan pada masalah nyata mereka mungkin tidak mampu menerapkan
pengetahuan tersebut. Pebelajar yang kurang memiliki keterampilan (unskilled
literacy) sangatlah sulit memanfaatkan waktunya dalam berusahaa mencari dan
menemukan informasi yang diperlukan untuk kepentingan tugas-tugas belajarnya.
Pebelajar akan menggunakan sejumlah waktunya hanya untuk menemukan sedikit
informasi yang diperlukan terkait dengan tugas-tugas belajarnya. Pebelajar bahkan
kehidlangan sebagian besar waktunya hanya untuk mencoba-coba mencari dan
menemukan informasi yang diperlukan yang disebabkan oleh kurangnya
kecakapan literasi (literacy skill). Inilah menjadi sebuah tantangan bagi mereka,
pebelajar, dalam menghadapi era digital. Para pebelajar perlu melakukan
penyesuaian diri dalam menghadapi era baru teknologi tersebut. Berdasarkan halhal di atas, pebelajar yang memiliki keterampilan atau kecakapan literasi
informasi akan mampu mengelola waktunya untuk mencari dan menemukan
segala informasi. Ia memiliki kesempatan dan peluang belajar lebih banyak dalam
mengaplikasikan pengalaman belajarnya. Untuk memperoleh pengalaman nyata
dan menghubungkan dengan dunia yang terus berkembang, pembelajaran harus
menekankan perkembangan pebelajar dan belajar diarahkan ke hal yang lebih
bermakna (meaningfulness).
Penguasaan Keterampilan Literasi Memasuki Teknologi Digital
Penggunaan teknologi digital atau teknologi maya (virtual technology)
sangat memberikan inspirasi bagi setiap orang, karena dengan bantuan teknologi
maya seolah tidak ada batasan nyata terkait dengan jarak. Sebagaimana
dikemukakan oleh Cristl & Winter (2013) bahwa dalam era digital apa yang telah
kita lakukan tersebut direkam, dimonitor atau dilacak dimana pun keberadaan
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kita. Hampir setiap peralatan yang kita gunakan terkoneksi dengan internet.
Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat
dalam mengumpulkan, mengolah dan menggali data pribadi menajdi bagian
dalam seluruh hidup kita.
Di samping itu, teknologi (teknologi informasi) telah menunjukkan
dampak atau hasil yang sangat positif berdasarkan kajian penelitian. Teknik
pembelajaran yang inovatif (misalnya, teknik pertanyaan yang disertakan pada
teks, advance organizers, dan media) secara khusus menunjukkan kemajuan hasil
belajar rata-rata pada pebelajar sebesar satu poin dalam persentil. Sebagaimana
ditunjukkan oleh hasil-hasil penelitian di depan, keunggulan teknologi dapat
meningkatkan kinerja pebelajar, dalam hal ini pengetahuan, keterampilan, dan
sikap. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa pebelajar lebih senang
belajar melalui komputer daripada televisi. Hal ini dapat dikatakan bahwa TV
menyajikan apa yang dimiliki sedangkan komputer mengajak kepada pebelajar
tentang apa yang ingin dilakukan. Secara singkat dapat dikatakan

bahwa

pebelajar lebih menyukai peran partisipasi secara interaktif daripada peran
partisipasi pasif. Sejalan dengan hal tersebut, Knapp & Glenn (1996)
mengemukakan mengapa pebelajar lebih menyukai penggunaan teknologi
(komputer) dan lebih senang mengikuti pembelajaran yang menggunakan
komputer. Program perangkat lunak komputer yang efektif secara aktif
melibatkan pebelajar dan dapat mengendalikann secara bebas. Lagipula, dengan
menggabungkan teknologi komputer ke dalam pembelajaran juga dapat
meningkatkan sikap positif pebelajar terhadap sekolah, pelajaran, dan belajar
secara umum.
Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran di Era Digital
Pada abad ke 21 ini teknologi, dalam hal ini teknologi pembelajaran,
mengemban tugas pada posisi yang semakin luas dan terkait dengan konteks
belajar dan pengembangan. Kemajuan teknologi baru ini telah mengubah
bagaimana teknologi digunakan dengan baik untuk meningkatkan dan
mengembangkan potensi-potensi pebelajar, yang dalam definisi teknologi terbaru
(Januszewski & Molenda, 2008) dinyatakan dalam ungkapan, ―facilitating
learning and improving performance,‖ yaitu memudahkan belajar dan
meningkatkan unjuk kerja pebelajar. Kita sebagai guru atau dosen tentu memiliki
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pandangan bahwa teknologi berhubungan yang sangat mendasar dengan
bagaimana teknologi dan media tersebut digunakan dan apa yang perlu menjadi
pertimbangan kita agar mendukung keberhasilan (Kirkwood & Price, 2012). Para
guru atau dosen perlu mengetahui bukan hanya ketersediaan teknologi dan media
dan dapat dipakai dalam pembelajaran, tetapi juga betapa pentingnya teknologi
dan media tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran.
Kirkwood (2009) juga menyampaikan saran-saran bahwa teknologi pembelajaran
memungkinkan menjalankan satu atau lebih dari fungsi-fungsi sebagai berikut: 1)
presentasi (presentation), yaitu menyampaikan bahan-bahan dan sumber-sumber
(seperti teks, data, bunyi, gambar diam dan gerak dan sebagainya) yang
disediakan untuk keperluan pebelajar baik yang dirancang sebelumnya, atau yang
tinggal pakai atau ‗on demand‟; 2) interaksi ( interaction), yaitu memungkinkan
para pebelajar terlibat secara aktif berinteraksi dengan sumber-sumber, untuk
menggunakan dan melacak informasi atau data dan sebagainya; 3) dialog
(dialogue) yaitu memfasilitasi terjadinya komunikasi antara pembelajar dan
pebelajar, antar pebelajar untuk melakukan diskusi, kerja sama, kolaborasi, dan
sebagainya; 4) kegiatan yang menghasilkan sesuatu (generative activity) yaitu
berbagai aktivitas yang disediakan bagi pebelajar untuk kegiatan-kegiatan
perekaman, menciptakan, mengumpulkan, menyimpan dan mengungkap kembali
unsur-unsur ( seperti teks, data, gambar, grafis, bagan dan sebagainya) dalam
merespon berbagai aktivitas belajar dan tugas untuk membuktikan pengalaman
dan kemampuan mereka. Penggunaan teknologi dapat membantu untuk
meningkatkan pemerolehan pengetahuan dan keterampilan serta belajar dengan
menggunakan

teknologi

tersebut

sangat

penting

bagi

pebelajar

untuk

meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas dalam masyarakat dan
dunia kerja di abad ke 21 ini. Di samping itu, penggunaan teknologi dapat
melengkapi pebelajar untuk mengorganisasi proses belajarnya secara mandiri.
Dengan demikian, terjadi perubahan mendasar pada didir pebelajar dari sebagai
penerima secara pasif informasi ke arah pengguna secara aktif (Tam, dalam
Olofsson & Lindberg, 2012).
Sebagaimana dikemukakan di bagian awal, perubahan telah terjadi begitu
cepat. Kita tahu bahwa para pebelajar telah berhadapan dan menggunakan
berbagai peralatan teknologi canggih. Di berbagai sekolah, teknologi dan
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informasi berbasis komputer saat ini menaawarkan cara-cara baru yang sangat
ampuh dan memberikan kepada pebelajar dengan pengalaman langsung di dalam
kurikulum sekolah. Melalui sumber-sumber belajar dan pembelajaran yang dapat
dijalankan secara elektronik, teknologi komputer dapat memperluas pengalaman
para pebelajar (generasi muda) lebih jauh di luar keterbatasan waktu, ruang dan
bahan. Sumber-sumber bahan belajar tertentu yang digunakan dalam proses
pembelajaran mencakup sebagai berikut, misalnya telekomunikasi komputer,
lingkungan simulasi, bahan-bahan cyber, produksi perangkat lunak dan
sebagainya.
Berkenaan dengan perubahan tersebut, perlu adanya perubahan peran guru
di dalam kelas. Peran guru tidak cukup hanya memberikan ceramah tentang
materi yang diajarkan, tetapi ia perlu mengubah perannya agar supaya mengajar
lebih efektif. Dalam menghadapi era digital, guru-guru yang hanya mengadalkan
metode atau strategi pembelajaran tradisional menjadi kurang siap ketika
dihadapkan pada hal-hal yang menuntut keahlian dalam penerapan teknologi
canggih. Oleh sebab itu, untuk menghadapi situasi yang demikian itu tentu saja
menuntut guru yang memiliki kecakapan dalam mendayagunakan teknologi baru
di samping menggunakan variasi metode atau strategi pembelajaran yang
digunakan. Dengan ungkapan lain, dalam memasuki revolusi digital kita
memerlukan guru-guru yang unggul. Guru-guru yang sukses dan unggul dengan
cerdas memanfaatkan teknologi digital yang sesuai atau cocok dengan strategi
pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran mengingat tidaklah
cukup hanya mengandalkan strategi pembelajaran saja. Guru perlu memanfaatkan
secara bijaksana teknologi yang sesuai, yang disamping itu guru oleh Hassel &
Hassel ( dalam Finn & Fairchild, 2012) guru masih juga dituntut agar mampu: 1)
memotivasi siswa menghadapi tantangan masa depan, 2) membantu siswa
mengelola waktu dan tugas, 3) membangun kecakapan social dan emosional
siswa, 4) membimbing dan memberikan contoh kecakapan hidup, 5) menyajikan
situasi personal dan dikenal siswa, 6) membantu siswa menggali dan
mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan 7) mengambil tanggung
jawab demi menjamin hasil belajar siswa.
Perubahan peran guru dalam belajar di era digital sangatlah penting dalam
kaitan untuk menyiapkan pebelajar memasuki era digital. Pengembangan
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professional guru secara terus menerus dan berkelanjutan (sustainable and
continuing professional development) menjadi sangat penting bagi setiap guru.
Oleh sebab itu, penyiapan program pengembangan professional guru yang mampu
memberikan layanan memadai bagi pebelajar di era digital perlu dipikirkan
kembali terkait dengan kemampuan dan keterampilan guru dalam menggunakan
perangkat teknologi baru, yaitu teknologi digital.

PENUTUP
Perubahan telah merembes ke segala aspek kehidupan, termasuk dalam
bidang pendidikan. Belajar sebagai suatu proses perubahan (transformasi)
menuntut kesanggupan pebelajar mau mengubah diri sesuai dengan konteks. Dan
memasuki era perubahan itu, perlu penyediaan situasi belajar dan proses belajar
yang dapat memfasilitasi belajar pebelajar. Era digital sebagai factor yang tidak
bisa dihindarkan kehadiran sangat berpengaruh bagi proses belajar pebelajar.
Untuk itulah, perlu memberikan bekal keterampilaan literasi yang memadai baik
bagi guru maupun pebelajar khususnya untuk memasuki kehdiupan kelak yang
penuh tantangan.
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PENGARUH PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT
MENGGUNAKAN MEDIA VIDEO TUTORIAL BERBASIS
OPENSOURCE
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ABSTRAK
Pemerintah telah mengatur pendidikan jarak jauh berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), permasalahan umum dalam pendidikan
di Indonesia yaitu sistem pembelajaran yang kurang baik, dilihat dari metode pembelajaran,
media pembelajaran, dan bahan yang masih belum tepat dalam penggunaannya. Hal ini
menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa, yang dipengaruhi adanya berbagai metode
pembelajaran yang kurang tepat. Pada pembahasan ini akan dilakukan penelitian prestasi belajar
mahasiswa pada mata kuliah sistem digital di Universitas Trunojoyo dengan menggunakan
metode cooperative Script menggunakan media video tutorial berbasis open source dan sistem
konvensional, berdasarkan analisa Independent Sample T-Test, diperoleh Sig.(2-tailed) sebesar
0,879 > 0,05, maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji independent Sample T-Test,
maka dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat
perbedaan antara rata-rata prestasi belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol
Kata Kunci : Cooperarive Script, Video

LATAR BELAKANG
Pendidikan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada permasalahan
yang rumit berkaitan dengan perubahan kurikulum yang terjadi belum benar-benar
matang, hal tersebut dapat dilihat dari segi tata cara dan perangkat pendukung
dalam pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI. Seperti yang diungkapkan oleh
Mulyasa (2013) pemerintah telah mencanangkan ―gerakan peningkatan mutu
pendidikan‖, namun pada kenyataannya mutu pendidikan mengalami penurunan
yang terlihat dengan kebiasaaan mencontek, untuk itu disusunlah rencana strategis
pendidikan dengan lima permasalahan yang harus dipecahkan yaitu peningkatan
mutu pendidikan yang dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standart
kompetensi pendidikan, peningkatan pengelolaan pendidikan yang dilakukan
dengan penataan kurikulum, peningkatan relevansi pendidikan yang mengarah
pada pendidikan berbasis partisipatif masyarakat, pemerataan layanan pendidikan
dengan menerapkan pendidikan berkeadilan, serta pendidikan berkarakter dengan
tujuan pendidikan untuk mengembangkan karakter kebangsaan.
Model pembelajaran cooperative script termasuk salah satu bentuk dari
model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kerja sama antar
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mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pada saat mahasiswa saling
bekerja sama secara berpasangan, mahasiswa tersebut mengungkapkan ide pokok
atau gagasan yang telah diperoleh dari pengamatan kemudian secara bergantian
mahasiswa lainnya menambahkan dan menanggapi gagasan atau ide pokok yang
ada pada materi. Menurut Lambiotte, dalam huda (2014) ―cooperative script
adalah salah satu strategi pembelajran dimana mahasiswa berkerja secara
berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengikhtisarkan bagian-bagian
materi yang dipelajari. Jadi dalam Model pembelajaran cooperative script
menggunakan media video, dosen hanya berperan sebagai fasilitator bagi
mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Pemilihan model pembelajaran cooperative script menggunakan media
video diteliti dengan beberapa alasan. Pertama model pembelajaran ini dapat
mengembangkan kemampuan berpikitr kritis siswa dalam mengembangkan
pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang telah diajarkan oleh dosen.
Dari tahap ini, cakupan materi yang diperoleh masing-masing mahasiswa akan
berkembang karena mahasiswa sendiri yang mencatat poin penting/ringkasan dari
materi-materi yang dibahas, selain itu hasil penyampaian ringkasan materi oleh
masing-masing mahasiswa juga berbeda. Hal ini membuat mahasiswa lebih
mampu memahami pembelajaran dengan cara mereka sendiri
Kedua meningkatkan keberanian mahasiswa dalam menyampaikan pendapat
setelah siswa meringkas materi dari tayangan video, secara bergantian siswa
diperintahkan untuk menyampaikan hasil ringkasan kepada pasangan mereka
masing-masing. Pada tahap ini mahasiswa harus menyampaikan maksud dan isi
dari ringkasan materi kepada pasangan. Untuk itu diperlukan keberanian dalam
menyampaikan pendapat agar materi yang disampaikan tersaji dengan baik dan
pasangan juga mampu memahami maksudnya.
Ketiga, dalam pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu mencapai
keberhasilan dan pengalaman belajar. Melalui model pembelajaran Cooperative
Script menggunakan media Video mahasiswa akan mendapat banyak pengalaman
jika mereka belajar secara aktif, selain itu dalam model pembelajaran ini
mahasiswa menggali dan mengembangkan sendiri kemampuan yang mereka
miliki sehingga akan diperoleh pengalaman belajar pada diri masing-masing
mahasiswa
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Keempat dalam pembelajaran dengan mennggunakan cooperative script
mahasiswa akan fokus dengan tugas mereka masing-masing, sehingga
kemungkinan untuk berbuat gaduh dan tidak mengikuti pelajaran secara maksimal
mampu diminimalisir
Berdasarkan uraian yang ada tentang permasalahan yang terjadi di kampus, serta
penjelasan mengenai alasan memilih model pembelajaran cooperative Script
dengan adanya modifikasi menggunakan video akan membuat siswa lebih aktif
dalam berpikir kritis.
Seiring perkembangan zaman dan teknologi, kemampuan seseorang dalam
berpikir

juga

harus

dikembangkan

agar

mampu

beradaptasi

terhadap

perkembangan yang ada. Dalam dunia pendidikan mahasiswa diminta untuk lebih
kreatif dan berpikir tingkat tinggi, hal tersebut terjadi karena adanya perubahan
kurikulum dari sebelumnya hanya dosen yang aktif dalam kegiatan pembelajaran
menjadi mahasiswa yang harus aktif dalam setiap pembelajaran di kelas. Selain
itu mahasiswa juga dihadapkan pada pembelajaran yang mengharuskan mereka
untuk mampu menyelesaikan pertanyaan yang berbasis permasalahan dan
kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Untuk mampu mengikuti perkembangan
dan perubahan tersebut dipelukan kemampuan berpikir pada diri mahasiswa,
terutama pada pemikiran yang membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi.
Dalam hal ini berpikir kritis merupakan salah satu indikator berpikir
tingkat tinggi. Banyak pendapat tentang pengertian berpikir kritis, diantaranya
yaitu dewey dalam Fisher (2009) menyebut berpikir kritis sebagai berpikir
reflektif yang artinya pertimbangan yang aktif, persistent (terus-menerus) dan
teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu
saja dipandang dari sudut alasan-alasan yang mendukungnya‖, sedangkan
menurut Iswara (2008) ―berpikir kritis merupakan proses mental dalam
menganalisis atau mengevaluasi informasi, terutama informasi yang berupa
pernyataan atau pendapat yang dianggap benar oleh yang menyampaikannya.
Dari beberapa pengertian berpikir kritis menurut ahli, dapat disimpulkan
bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan yang dimiliki mahasiswa
dalam kegiatan pengumpulan berbagai informasi yang dianalisis secara seksama
dan teliti, kemudian dievaluasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

230

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

Kemampuan berpikir kritis sangat perlu dikembangkan baik dalam lingkup
pendidikan maupun lingkup masyarakat. Kemampuan berpikir kritis ini dapat
dikembangkan dan diperkuat melalui proses pembelajaran, namun saat ini tidak
semua proses pembelajaran mampu melatih pengembangan kemampuan berpikir
kritis, hanya proses pembelajaran dengan model pembelajaran tertentu yang dapat
mengembangkan dan memperkuat kemampuan berpikir kritis pada siswa.
Menurut Zamroni dan Mahfudz (2009) ada 4 cara meningkatkan ketrampilan
berpikir kritis yaitu dengan (1) model pembelajaran tertentu (2) pemberian tugas
mengkritik buku (3) penggunaan cerita dan (4) penggunaan model pertanyaan
socrates, Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model
pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter materi pembelajaran akan
mampu

meningkatkan

kemampuan

berpikir

kritis

pada

siswa.

Model

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis paling tidak
mengandung tiga proses yaitu : a) penguasaan materi, b) Internalisasi
(Pengaplikasian materi dengan intensitas tertentu) c) transfer materi pada kasus
yang berbeda
Indikator Berpikir Kritis
Indikator adalah variabel yang menjadi kunci atas perubahan kondisi
tertentu. Menurut Ennis dalam Sunaryo (2014) ―bahwa berpikir kritis terdapat
enam indikator yaitu : fokus, Reason (Alasan), Inference (menyimpulkan),
Situasion (Situasi), Clarity (Kejelasan), and Overview (Pandangan menyeluruh)
Tingkat pemikiran kritis dapat dilihat dari sejauh mana standart intelektual dapat
terpenuhi. Dari pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa mahasiswa yang mempunyai kemampuan kritis akan siap dan tanggap
dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian suatu masalah. Selain itu dalam
pembelajaran pengkaitan antara materi pembelajaran dengan keadaan nyata perlu
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada diri mahasiswa.
Mengacu pada pernyataan Ennis diatas, indikator yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
No

Kemampuan Berpikir

Indikator

Kritis
1

Mnenetukan masalah

Menemukan permasalahan yang terjadi

2

Memberikan alasan

Memberikan pendapat dan alasan terkait

231

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

dengan bagaimana permasalahan terjadi
3

Mengungkapkan
permasalahan
kondisi

Mengungkapkan kejelasan permasalahan
dengan yang ada dengan kondisi nyata ataupun

nyata

atau dengan permasalahan lain

permasalahan lain
4

Mengevaluasi

hasil Melakukan evaluasi berdasarkan fakta

berdasarkan fakta yang yang ada
ada
5

Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan dari permasalahan

6

Memberikan solusi

Memberikan solusi yang dapat dilakukan

Model Pembelajaran Cooperative Script Menggunakan Media Video
Model pembelajaran cooperative script menggunakan media video adalah
suatu model pembelajaran cooperatif yang melibatkan siswa dalam pengkajian
suatu materi yang ada dengan menggunakan video sebagai media untuk
menimbulkan kemampuan analisis materi secara individu yang kemudian hasilnya
disampaikan secara bergantian dalam suatu pasangan yang telah ditentukan
sebelumnya.
Video ditayangkan pada awal pembelajaran agar siswa mampu
membayangkan kemudian memahami materi yang dibahas. Dari video tersebut
mahasiswa akan melakukan analisis mengenai isi dari materi yang terdapat dalam
video. Langkah-langkah model pembelajaran cooperative script menggunakan
media video (modifikasi dari huda 2014)
1)

Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok berpasangan

2)

Guru menayangkan video terkait materi pembelajaran kemudian menyuruh
siswa untuk membuat ringkasannya

3)

Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara
dan siapa yang berperan sebagai pendengar

4)

Pembicara membacakan ringkasannya. Selama Proses pembacaan siswa lain
harus menyimak/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dan
membantu mengingat dan menghafal ide pokok dengan menghubungkannya
dengan materi sebelumnya atau dengan materi lain.
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5)

Siswa bertukar peran, yang semula sebagai pembicara ditukar menjadi
pendengar dan sebaliknya

6)

Guru dan siswa melakukan kembali kegiatan seperti diatas

7)

Guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan materi pembelajaran

8)

Penutup
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap model pembelajaran pasti

memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk pada model pembelajaran
cooperative script menggunakan media video. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki
model pembelajaran cooperative script menggunakan media video yaitu :
1)

Dengan melihat tayangan video, dapat menumbuhkan ide atau gagasan baru,
daya berpikir kritis

serta mengembangkan jiwa keberanian dalam

menyampaikan hal-hal baru yang diyakini benar dengan mudah.
2)

Mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih percaya lagi pada
kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain dan
belajar dari siswa lain.

3)

Mendorong

siswa

untuk

berlatih

memcahkan

masalah

dengan

mengungkapkan idenya yang diambil dari tayangan video secara verbal dan
membandingkan ide siswa dengan ide temannya.
4)

Membantu siswa belajar menghormati siswa yang pandai dan siswa yang
kurang pandai serta menerima perbedaan yang ada

5)

Melalui tayangan video diharapkan mampu memotivasi siswa yang kurang
pandai agar mampu mengungkapkan pemikirannya

6)

Memudahkan siswa berdiskusi dan melakukan interaksi sosial

7)

Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif
Sedangkan kekurangan yang dimiliki model pembelajaran Cooperative

Script menggunakan media video yaitu :
1)

Ketakutan beberapa siswa untuk mengeluarkan ide karena akan dinilai oleh
teman dalam kelompoknya

2)

Ketidakmampuan semua siswa untuk menerapkan strategi ini, sehingga
banyak waktu yang akan tersita untuk menjelaskan mengenai model
pembelajaran dengan media video ini.
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3)

Keharusan guru untuk melaporkan setiap penampilan siswa dan tiap tugas
siswa untuk menghitung hasil prestasi kelompok, dan ini bukan tugas yang
sebentar.

4)

Kesulitan membentuk kelompok yang solid dan dapat bekerja sama dengan
baik

5)

Kesulitan menilai siswa sebagai individu karena mereka berada dalam
kelompok
Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang setiap

model pembelajaran menggunakan media video memiliki kelebihan dan
kekurangan, hanya saja semua tergantung pada kemampuan siswa dalam
memahami bentuk penyampaian materi.
Pada proses pembelajaran yang ada di kelas, guru memiliki peran yang
sangat penting, hal tersebut menyebabkan pemilihan strategi, model, serta media
pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan menjadi sangat penting.
Model

pembelajaran

Cooperative

Script

merupakan

salah

satu

model

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis.
Penggunaan

media

video

juga

diharapkan

mampu

mendukung

proses

pembelajaran yang aktif pada diri siswa. Pemilihan model pembelajaran tersebut
dengan menggunakan media video menjadi sangat penting dalam pengembangan
kemampuan berfikir.
Dari rincian tersebut diketahui bahwa model pembelajaran cooperative
Script menggunakan media Video, siswa dilatih untuk terus berpikir secara teliti
dan detil agar tidak terjadi kesalahan persepsi atau pemaknaan dalam sebuah
materi pembelajaran. Jadi kemapuan berpikir kritis pada diri siswa juga akan
meningkat sesuai dengan indikator berpikir kritis yang ada.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen.
Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya
hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan
cara memberikan perlakukan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok
eksperimen dan menyediakan kontrol untuk perbandingan Bentuk penelitian ini
berupa pre-test dan post-test terhadap kelompok eksperimen dan kelompok
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kontrol guna mengetahui hasil belajar siswa. Kelompok eksperimen menggunakan
metode Cooperative Script Berbasis Video dan kelompok kontrol menggunakan
metode konvensional
Desain penelitian yang digunakan adalah Randomized Control Group Pretestposttest Design. Dengan bentuk polanya sebagai berikut :
E 01 X 1 02
K P1 X 2 P 2

dimana :
E

= Kelompok eksperimen

K

= Kelompok kontrol

X1

= Perlakuan menggunakan metode Cooperative Script Berbasis Video

X2

= Perlakuan menggunakan metode konvensional

01

= Pre-test pada kelompok eksperimen

02

= Post-test pada kelompok eksperimen

P1

= Pretest kelompok kontrol

P2

= Posttest pada kelompok kontrol

Prosedur yang dilaksakan dalam menerapkan desain penelitian ini adalah :
1.

Menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol

2.

Mengadakan pre-test (test awal) pada kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol

3.

Mempertahankan semua kondisi kedua kelompok agar tetap

4.

Memberikan perlakuan pengajaran pada masing-masing kelompok

5. Mengadakan post-test pada masing-masing kelompok untuk mengetahui
pengaruh dari perlakuan pengajaran yang telah diberikan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas Data (Pre Test)
Tabel 1. Pengujian One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal

Mean

Kontrol

Eksperimen

30

35

74,50

72,86
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Most

Extreme

Difference

Std.

9,22

9,49

Deviatioa

0,19

0,13

n

0,11

0,13

Absolute

0,-19

-,0,09

Positive

1,05

0,78

Negative

0,213

0,570

KolmogorovSmirnov Z
Asymp. Sig. (2tailed)

Data yang disajikan merupakan kemampuan mahasiswa sebelum diberi
perlakuan. Data kemampuan awal mahasiswa (pre-test) digunakan untuk uji
homogenitas, jumlah mahasiswa kelas kontrol sebanyak 30 siswa dan kelas
eksperimen 35 siswa, data jumlah mahasiswa didapat berdasarkan pada jumlah
mahasiswa yang sudah ada, adapun nilai mean pre-test kelas kontrol yang didapat
oleh mahasiswa matakuliah sistem digital yaitu 74,50 sedangkan nilai mean
pre_test kelas eksperimen yaitu 72,86.
Berdasarkan hasil uji normalitas kemampuan awal siswa (kelas kontrol)
menggunakan software open source PSPP diketahui bahwa nilai asymp. Sig. (2
tailed) 0,213 (0,213 > 0,05), sedangkan uji normalitas kelas eksperimen
didapatkan nilai asymp. Sig (2 tailed) 0,570 (0,570 > 0,05) sehingga dapat
disimpulkan hasil ujian pretest kelas kontrol dan eksperimen berdistribusi normal.
b.

Uji Homogenitas (PreTest)
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian

populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam
analisis independent sample t test dan ANOVA. Sebagai kriteria pengujian, jika
nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau
lebih kelompok data adalah sama
Tabel 2. Test of Homogeneity of Variance
Levene

df1

df2

Sig.

1

63

0,743

Statistic
K_Siswa

0,11

Hasil Uji homogenitas data kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan
kelas kontrol diperoleh hasil signifikansi 0,11 (0,11 > 0,05) sehingga dapat
disimpulkan kedua data tersebut homogen
236

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

Prestasi Belajar Siswa
Prestasi belajar mahasiswa diperoleh dari rata-rata penilaian test (post-test),
adapun nilai rata-rata post-test dari kelas eksperimen 75,86 sedangkan untuk kelas
kontrol 78,00. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa
kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas control.
a. Uji Normalitas (Post-Test)
Hasil uji normalitas prestasi belajar siswa diperoleh hasil signifikansi pada
kelas eksperimen 0,123 dan kelas kontrol 0,508 maka nilai probabilitas kelas
eksperimen 0,123 > 0,05 dan kelas kontrol 0,508 > 0,05, sehingga dari hasil
analisis diperoleh kesimpulan bahwa data prestasi belajar siswa kelas kontrol dan
kelas eksperimen berdistribusi normal.
Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

b.

Uji Homogenitas (Post-Test)
Hasil uji homogenitas prestasi belajar mahasiswa didapatkan nilai

signifikansi 0,743 sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa kelas eksperimen
dan kelas kontrol memiliki prestasi belajar yang homogen.
Tabel 4. Uji Homogenitas (Post-Test)
Levene

df1

df2

Sig.

1

63

0,743

Statistic
K_Siswa

c.

0,11

Hasil Uji T

Berdasarkan tabel output Independent Sample T-Test, berdasarkan output
diatas diperoleh Sig.(2-tailed) sebesar 0,879 > 0,05, maka sesuai dasar
pengambilan keputusan dalam uji independent Sample T-Test, maka dapat
disimpulkan Ho diterima dan ha ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat
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perbedaan antara rata-rata prestasi belajar kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol

KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil pre-test didapatkan rata-rata kelas
kontrol 74,50 dan kelas eksperimen sebesar 72,86,
hal ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan ratarata mahasiswa kelas eksperimen menggunakan
metode think pair share lebih rendah dibandingkan
kelas kontrol (metode pembelajaran konvensional)
2. Berdasarkan hasil post-test didapatkan nilai rata-rata
kelas kontrol 78,00 dan kelas eksperimen 75,86 hal
ini dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kelas
kontrol (metode pembelajaran konvensional) lebih
tinggi dibandingkan dengan kelas eksperimen
(pembelajaran cooperative Script)
3. Hasil Output Independent Sample T-Test, diperoleh Sig.(2-tailed) sebesar
0,879 > 0,05, maka sesuai dasar pengambilan keputusan dalam uji
independent Sample T-Test, maka dapat disimpulkan Ho diterima dan ha
ditolak, yang artinya bahwa tidak terdapat perbedaan antara rata-rata prestasi
belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol
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PERANCANGAN APLIKASI UJIAN ONLINE MENGGUNAKAN PHP
DAN MYSQL
Rika Yunitarini
Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo
rika_yunitarini@yahoo.com

ABSTRAK
Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa perubahan paradigm terhadap berbagai
sector. Perubahan tersebut juga berimbas terhadap sector pendidikan. Beberapa permasalahan
terkait dengan pembelajaran konvensional kerap kali dirasakan oleh para komponen/entitas yang
terlibat, seperti murid dan guru. Hilangnya berkas ujian dan materi yang diberikan guru, serta
beberapa kelemahan lainnya, seperti factor human error dalam penilaian mengakibatkan
perlunya dukungan teknologi informasi dalam penerapan unian online.Aplikasi ini dirancang
menggunakan pendekatan terstuktur denag alat bantu data flow diagram dan perancangan entitas
basis data. Data flow diagram merupakan pemodelan aliran data yang memungkinkan user untuk
menguraikan data apa saja yang terlibat berikut proses yang terjadi, sehingga terlihat
transformasi data inputan menjadi outputan.
Kata kunci: ujian online, soal, data flow diagram
.

PENDAHULUAN
Berbagai konsep dan teknik baru dalam pembelajaran telah banyak
dikembangkan untuk menggantikan metode tradisional yang hanya mengandalkan
pada pembelajaran satu arah di kelas. Pandangan baru seperti active learning dan
student-centered education telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam
teknologi pengajaran. Salah satu inovasi tersebut adalah e-learning yang
diharapkan akan semakin besar dimasa yang akan datang. Hal tersebut seiring
dengan perkembangan teknologi komputer dan internet serta tuntutan globalisasi
pendidikan akan keberadaan suatu sistem pendidikan jarak jauh (distance
learning).
Perkembangan

teknologi

informasi

dapat

dimanfaatkan

untuk

meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan
dengan cepat, tepat dan akurat. Perkembangan teknologi informasi juga telah
banyak memberi pengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan. Pengaruh
tersebut salah satunya adalah pada bidang pendidikan. Teknologi informasi telah
berfungsi sebagai pemasok ilmu pengetahuan.
Pesatnya kemajuan teknologi ini harus diimbangi dengan upaya
peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan. Peningkatan kualitas
pendidikan dan pengetahuan dapat dilakukan salah satunya dengan adanya e-
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learning. Penerapan e-learning diharapkan dapat membantu kelengkapan
pembelajaran konvensional. Proses belajar dan mengajar yang konvensional
sangat didomianasi oleh peran guru.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengangkat tema
mengenai perancangan Aplikasi Ujian Online (e-Learning) Menggunakan
PHP dan MySQL Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat tercipta suatu
software aplikasi komputer, yang dapat digunakan untuk membantu pendidik
meningkatkan kualitas pengetahuan siswa.

DASAR TEORI
Konsep e-Learning
Menurut Wikipedia Sistem pembelajaran elektronik atau e-pembelajaran
(Inggris: Electronic learning disingkat E-learning) adalah cara baru dalam proses
belajar mengajar. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan e-learning, peserta
ajar (learner atau murid) tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk
menyimak setiap ucapan dari seorang guru secara langsung. E-Learning juga
dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran, dan tentu saja
menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi atau program
pendidikan.
Seperti

Sebagaimana

yang disebutkan di

atas,

e-learning

telah

mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Elearning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan/materi,
peserta didik dengan dosen/guru/instruktur maupun sesama peserta didik. Peserta
didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar
setiap saat dan berulang-ulang, dengan kondisi yang demikian itu peserta didik
dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran.
Dalam e-learning, faktor kehadiran guru atau pengajar otomatis menjadi
berkurang atau bahkan tidak ada. Hal ini disebabkan karena yang mengambil
peran guru adalah komputer dan panduan-panduan elektronik yang dirancang oleh
"contents writer", designer e-learning dan pemrogram komputer.
Konsep e-Learning
Dengan adanya e-learning para guru/dosen/instruktur akan lebih mudah :
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1. Melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi
tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan
yang mutakhir
2. Mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan
wawasannya
3. Mengontrol kegiatan belajar peserta didik.

METODOLOGI PENELITIAN
Untuk memperoleh data di dalam penyusunan penelitian kali ini, maka
digunakan beberapa metode diantaranya :
1. Perumusan Masalah
a) Melakukan survey lapangan
b) Melakukan wawancara dengan berbagai narasumber terkait
c) Mengumpulkan data – data
d) Membuat perumusan masalah
2. Penentuan Kebutuhan Sistem
Pada tahap ini analisa sistem, tujuan, atau fungsi yang akan dilakukan
sistem lebih dalam lagi untuk memperkecil kesalahan yang mungkin
terjadi
3. Studi Literatur
Mengumpulkan dan mempelajari literatur – literatur yang terkait dengan
perumusan masalah untuk perancangan sistem yang ada.
4. Desain sistem
Pada tahap ini ditentukan konfigurasi yang dibutuhkan oleh sistem dan
metode yang digunakan 5. Evaluasi
Pada tahap ini dilakukan pengujian dari kinerja sistem, mencari dan
memperbaiki error yang terjadi
6. Dokumentasi
Pada tahap ini dilakukan penyusunan dokumentasi pengembangan sistem

PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi sistem
Pendekatan Penelitian
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Aplikasi Pembelajaran Online (e-Learning) merupakan produk yang
dihasilkan dari penelitian ini sehingga pendekatan yang sesuai adalah Metode
Penelitian dan Pengembangan (Research and Development), karena menurut Borg
dan Gall (1979) metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan
menguji keefektifan produk tersebut.
Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut menurut Borg dan Gall
(1979) adalah :
1. Potensi dan Masalah
2. Pengumpulan data
3. Desain Produk
4. Validasi Desain
5. Revisi Desain
6. Ujicoba Produk
7. Revisi Produk
8. Ujicoba Pemakaian
9. Produksi Massal
Data Flow Diagram
DIAGRAM
KONTEKS

Guru

status
Log_guru,dt_soal,pesan

Admin

Status

Log_adm,namatipe,namathn,namajur,namakls,
namamapel,dt_soal,dt_anggota,pesan

SIBS

Log_siswa,dt_soal,dt_jawab,pesan

Siswa

Status,dt_hasil,laporan

Gambar 1. Data Contex
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status

DFD LEVEL 0

Dt_anggota

namatipe,namathn,namajur,namakls,namamapel

1.5
Mengelola Buku
Tamu

1.4 Mengelola
Data Anggota

Admin

Log_adm
Dt_anggota

Dt_pesan

Dt_pesa
Dt_pesan
Log_siswa
status

1.1
Login

Log_guru

Tb_bukutamu

Dt_soal
Guru

Tb_kelas

id_kls

Dt_pesan
status

Dt_kls
Log_adm,log_siswa,log_guru
Tb_tahun

1.2
Mengelola Data
Master

Dt_mapel
Tb_jurusan

1.3
Mengelola Data
Soal

Tb_Anggota

Dt_tipe

Dt_jur

Dt_soal

id_thn

Dt_thn

Dt_hasil

id_tipe

id_jur

Id_anggota

Tb_tipe_soal

Dt_jawab

siswa

Dt_soaldet

id_mapel
Tb_mat_pel

Dt_soalmaster

Tb_soal_master

Tb_soal_detail

Dt_jwbdet

laporan
Tb_jawab_detail

Dt_jwbmaster

1.6
Laporan

Tb_jawab_master

Dt_jwbmaster

Gambar 2. DFD Level 1
Desain Databse

Gambar 3. Desain basis data
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil penulis dari pembuatan perangkat lunak
ini adalah:
1. Perancangan data flow diagram memodelkan proses-proses yang terlibat
dan aliran data mulai dari input menjadi output
2. Aplikasi ini
SARAN
Perangkat lunak yang dibuat pada penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih
lanjut dengan:
1. Penambahan kriteria-kriteria lain yang berpengaruh terhadap harga jual
perumahan.
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan dapat dilakukan salah
satunya dengan adanya e-learning. Penerapan e-learning diharapkan
dapat membantu kelengkapan pembelajaran konvensional. Proses
belajar dan mengajar yang konvensional sangat didomianasi oleh peran
guru.
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MENGEMBANGKAN KECAKAPAN ABAD KE-21 MELALUI
PEMBELAJARAN BERBASIS BLENDED LEARNING
Sutikno
Dinas P dan K Kabupaten Trenggalek Jl. RA Kartini 76 Trenggalek
E-mail: sutikno.tgl@gmail.com

ABSTRAK
Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan semakin terasa.
Pendidikan masa mendatang akan bersifat luwes (flexsible), berinteraksi dan kolaborasi.
Memasuki era global dunia pendidikan harus segera menyesuaikan paradigma. Pergeseran
paradigma pembelajaran tradisional menuju pembelajaran yang berbasis web. Penerapan
pembelajaran berbasis blended learning dengan memadukan antara face to face dan komputer
atau web merupakan solusi yang efektif dalam pembelajaran sesuai kondisi saat ini. Merupakan
aplikasi teknologi pembelajaran dalam mengembangkan kecakapan abad ke-21. Pembelajaran
berbasis blended learning bisa efektif apabila: (1) diberikan secara proporsional, sesuai jenjang
atau tingkat pendidikan peserta didik, (2) di sekolah tersedia pusat sumber belajar yang memadai,
(3) pendidik sudah menguasai ICT (media virtual), (4) kultur, sosial, ekonomi dan kesiapan
peserta didik. Kajian ini diharapkan dapat mengantarkan terwujudnya generasi emas seiring
dengan budaya melek media (media literacy) bagi praktisi pendidikan sebagai agen
pembelajaran.
Kata kunci: kecakapan, pembelajaran, blended learning

PENDAHULUAN
Melalui kajian secara teoretik dari berbagai sumber bacaan baik melalui
buku maupun akses internet, juga kajian secara empirik bahwa pengaruh teknologi
infor-masi dan komunikasi dalam dunia pendi-dikan semakin terasa. Pendidikan
masa mendatang akan bersifat luwes (flexible), terbuka dan dapat diakses oleh
siapapun juga yang memerlukannya tanpa meman-dang faktor jenis kelamin, usia,
maupun pengalaman pedidikan sebelumnya. Pen-didikan mendatang berinteraksi
dan kola-borasi, bukannya gedung sekolah.
Akibat terjadinya revolusi infor-masi dan memasuki era global, dunia
pendidikan harus segera menyesuaikan dengan keadaan global yang mencerminkan keterbukaan, kompetitif, kooperatif dan perubahan yang cepat. Upaya pembaruan bidang pendidikan bangsa ini memerlukan keberanian untuk bisa mengubah metode, strategi dan membangun paradigma baru ke arah pendidikan yang
terbuka dan ber-media serta berkarakter kuat. Ke depan perlu adanya perubahan
pola hidup, pola pikir, kecakapan merespon kompleksitas masalah, berpikir jernih,
kritis-kreatif, dengan mempertim-bangkan segi moral suatu masalah. (Brosur
Seminar dan Workshop Nasional, 2015)
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Berdasarkan hasil pengamatan dan realitas empirik selama ini dikelompok
negara-negara berkembang termasuk Indo-nesia memerlukan proses yang panjang
untuk mewujudkan kondisi pendidikan yang ideal. Beberapa argumentasi antara
lain: dipengaruhi kondisi geografis, keter-batasan infrastuktur, sosial budaya,
psiko-logi, ekonomi dan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.
Sehingga menyebabkan mutu pendidikan belum bisa merata dan seimbang antara
daerah ping-giran dengan daerah wilayah perkotaan.
Mempertimbangkan kondisi terse-but dan konteks belajar, bagaimana
menya-jikan informasi yang efektif, efisien dan bermakna? Pergeseran paradigma
pembe-lajaran menjadikan pendidik sebagai agen pembelajaran (fasilitator,
motivator dan evaluator) harus dapat membuat rancang-an atau desain
pembelajaran dari hasil inovasi dalam media dan teknologi informasi.
Menggabungkan dan mecocok-kan berbagai situasi pembelajaran agar sesuai
dengan kebutuhan belajar, dengan menggabungkan antara pembelajaran tatap
muka di kelas dengan pembelajaran jarak jauh berbasis web (Smaldino, et al,
2011).
Menjawab permasalahan di atas diperlukan kemampuan untuk mendesain
pembelajaran, sehingga dapat merubah suatu tantangan menjadi sebuah peluang.
Mengkaji perkembangan teknologi pembe-lajaran merupakan sebuah tantangan
dalam mengembangkan kecakapan abad ke-21 dan memasuki era global. Dituntut
melek media (media literacy) dalam pembelajar-an. Inovasi pembelajaran
campuran dike-mas dalam model dan strategi pembe-lajaran berbasis blended
learning. Ini semua harus tetap memperhatikan berbagai aspek yang dapat
mempengaruhi proses belajar. Sehingga dapat menyentuh konsep pendidikan
untuk semua (education for all).
Tantangan bagi

desainer pembela-jaran harus mampu mengolah

kompetensi dan wawasan desain pembelajaran menjadi sesuatu yang lain, berbeda
dengan biasa-nya. Desainer pembelajran dituntut mem-punyai keberanian out of
the box, yang mampu membaca potensi teknologi kini untuk kepentingan belajar
peserta didik dan dunia pendidikan pada umumnya (Prawiradilaga, 2012)
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PEMBAHASAN
Kecakapan Abad Ke-21
Saat komputer mengambil alih tugas rutin di tempat kerja, sejumlah besar
karyawan akan terlibat dalam tugas-tugas yang menuntut mereka untuk lebih
fleksibel dan kreatif dalam memecahkan masalah. Kehidupan rumah tangga juga
lebih rumit di abad ke-21 karena teknologi baru memberikan lebih banyak
peluang tanpa batas bagi mereka untuk menda-patkan hiburan, kegiatan diwaktu
luang dan partisipasi mereka di tengah masya-rakat. Sekolah-sekolah di abad ke21 tidak sekedar harus menyiapkan peserta didik untuk bekerja di tempat kerja
masa kini, tetapi para pendidik juga harus mengikuti perkembangan cara peserta
didik dan kelu-arganya menggunakan teknologi dalam kehidupan mereka seharihari (Kemen-diknas, 2010).
Di tempat kerja abad ke-21 para keluarga: (1) menganalisis, mengubah dan
menciptakan informasi, (2) bekerjasama dengan rekan kerja untuk menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan, (3) mengerjakan berbagai tugas rumit dengan
menggunakan teknologi canggih.
Di rumah-rumah abad ke-21 para keluarga: (1) menikmati hiburan dengan
menciptakan dan berpartisipasi diberbagai media, (2) membuat keputusan untuk
membeli sesuatu dengan mencari informasi di internet, (3) saling berhubungan
dengan teman dan keluarga melalui berbagai macam teknologi.
Di sekolah-sekolah abad ke-21 para peserta didik: (1) mengerjakan tugastugas rumit dan penuh tantangan yang mengha-ruskan mereka berpikir tentang
pelajaran secara mendalam dan mengatur cara belajar mereka sendiri, (2) bekerja
sama dengan teman, pendidik dan para pakar dalam tugas-tugas penting dengan
meng-gunakan pemikiran tingkat tinggi, (3) menggunakan teknologi untuk
membuat keputusan, memecahkan masalah dalam menciptakan gagasan baru.
Upaya membantu para peserta didik mencapai partisipasi penuh di masyarakat, pendidik harus memusatkan perhati-an pada kecakapan di abad ke-21, dan
membantu para peserta didik beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi,
yang antara lain:
1. Akuntabilitas dan kemampuan ber-adaptasi.
Menjalankan tanggungjawab pribadi dan fleksibilitas secara pribadi, pada
tempat kerja dan hubungan masyarakat.
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2. Kecakapan berkomunikasi.
Memahami, mengelola dan menciptak-an komunikasi yang efektif dalam
berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan dan multimedia.
3. Kreativitas dan keingintahuan intelek-tual.
Mengembangkan, melaksanakan dan menyampaikan gagasan-gagasan baru
kepada yang lain, bersikap terbuka dan reponsif terhadap perspektif baru dan
berbeda.
4. Berpikir kritis dan berpikir dalam sistem.
Berusaha untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami
dan membuat pilihan yang rumit, memaha-mi interkoneksi antara sistem.
5. Kecakapan melek informasi dan media.
Menganalisa, mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam berbagai bentuk dan media.
6. Kecakapan hubungan antar pribadi dan kerjasama.
Menunjukkan kerjasama berkelompok dan kepemimpinan, beradaptasi dalam
berbagai peran dan tanggungjawab, bekerja secara produktif dengan yang lain,
menempatkan empati pada tem-patnya, menghormati perspektif ber-beda.
7. Identifikasi masalah, penjabaran dan solusi.
Kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa dan menyelesaikan masalah.
8. Pengarahan pribadi.
Memonitor pemahaman diri dan mem-pelajari kebutuhan pembelajaran, menemukan sumber-sumber yang tepat, mentransfer pembelajaran dari satu
bidang ke bidang yang lain.
9. Tanggung jawab sosial
Tanggung jawab dalam bertindak dengan mengutamakan kepentingan
masyarakat yang lebih besar, menun-jukkan perilaku etis secara pribadi pada
tempat kerja dan hubungan masyarakat.

Pengertian Belajar dan Pembelajaran
Salah satu pertanda bahwa sese-orang telah belajar sesuatu adalah adanya
perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut

perubahan

yang

bersifat

pengetahuan

(kognitif)

dan

keterampilan
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(psikomotorik) maupun yang mengangkat nilai dan sikap (afektif). Belajar
merupakan proses peru-bahan tingkah laku pada diri individu karena adanya
interaksi antara individu dengan individu, individu dengan ling-kungan sehingga
mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya (Siregar & Nara, 2011).
Sedangkan

pembelajaran

merupa-kan

seperangkat

tindakan

yang

dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik. Pembelajaran sebagai
usaha memu-dahkan belajar subyek didik untuk mencapai hasil belajar (Degeng,
2013). Kegiatan pendidik yang semula beroreien-tasi pada mengajar telah
berpindah kepada konsep pembela-jaran (merencanakan kegiatan-kegiatan yang
orientasinya ke-pada peserta didik agar terjadi belajar pada dirinya). Seiring
dengan perkembangan teknologi pembela-jaran dan media untuk belajar, sekarang
banyak inovasi-inovasi pembelajaran. Pengembangan pembelajar-an yang
dilandasi teori-teori belajar yang mendukung pada paradigma pembelajaran yang
berpusat pada peserta didik (learner centered instruction). Memberi kebebasan
untuk menemukan bagaimana kehidupan akademik sesuai dengan kehidupan
mereka sehari-hari (Johnson, 2002).
Pendekatan berpusat pada peserta didik memberi alternatif penting
terhadap pendekatan berpusat pada teknologi. Pendekatan yang terpusat pada
mereka yang sedang belajar ini dimulai dengan pemahaman bagaimana otak
manusia bekerja. Bagaimana kita bisa mengadaptasi multimedia untuk
meningkatkan pembela-jaran manusia? Fokusnya adalah meng-gunakan teknologi
multimedia sebagai alat bantu terhadap kognisi manusia (Mayer, 2001)
Kita perlu membalik sudut pandang bahwa teknologi harus melayani kita.
Teknologi bisa membuat kita cerdas, yakni teknologi bisa mengembangkan
kapabilitas kognitif kita. Desain lingkungan pembela-jaran dengan teknologi
untuk meningkat-kan hasil pembelajaran yang penuh makna.

Konsep Bleded Learning
Sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur
percampuran atau pengembangan antara satu pola dengan pola yang lainnya. Apa
yang dicampurkan? Menurut Bonk & Graham (2006), ―Blended learning systems
combine face-to-face instrution with com-puter mediated instruction”. Ada dua
unsur utama yakni pembelajaran tatap muda di kelas dengan online learning.
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Konsep tersebut merupakan isu pendidikan terbaru dalam perkembangan
globalisasi dan teknologi. Pola pembelajaran berbasi blended learning
diilustrasikan pada gambar 1 berikut ini:

Tatap
muka

+

Online
/
Offline

Blended
Learning

Gambar 1. Pembelajaran Berbasis Blended Learning
Karakteristik blended learning adalah sumber suplemen dengan pendekatan tradisional yang juga mendukung ling-kungan belajar virtual melalui suatu
lembaga. Rancangan pembelajaran yang mendalam pada saat perubahan tingkatan
praktik pembelajaran dan pandangan ten-tang semua teknologi-teknologi mendukung pembelajaran.
Berdasarkan komponen yang ada dalam blended learning, teori-teori
belajar yang mendasari antara lain: teori belajar konstruktiristik, kognitif,
collaboratif lear-ning. Campuran teori belajar tersebut dapat mendorong peserta
didik untuk memba-ngun pengetahuan mereka sendiri berda-sarkan pengalaman
individu dan mengapli-kasikannya secara langsung pada lingkung-an mereka.
Penerapan blended learning dalam pembelajaran boleh disampaikan secara
syinchronously (pada waktu yang sama) atau asyinchronously (pada waktu yang
berbeda). Jika dikaji secara terminologi disamping pembelajaran tatap muka di
kelas (face-to-face), menekankan pada penggunaan teknologi elektronik yang
dapat mendukung belajar. Intinya mene-kankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai hakekat blended learning. Peserta didik mandiri pada waktu tertentu
dan bertanggung jawab untuk pembe-lajarannya. Pembelajaran dengan pola
blended learning membutuhkan strategi kemandirian dan pengaturan diri (self
ragulated learning) dalam belajar, hal ini berhubungan langsung dengan cara
belajar untuk menyerap dan mendapatkan infor-masi pada pola ini baik
pembelajaran tatap muka maupun online (Barnard Brak & Oslan Paton, 2010)

Online Learning
Online learning, web-based lear-ning, distributed learning adalah istilah
yang sekarang sering terdengar, tercampur baur begitu saja. Semua istilah ini
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sering dipersingkat oleh masyarakat hanya menja-di e-learning. Istilah e-learning
juga sering diaggap belajar melalui internet. Seseorang belajar dan mengakses
informasi terkait dengan bahan ajar sudah disebut e-learning. Hal ini
menunjukkan bahwa dunia pendidikan dan pelatihan terkena dampak industri
teknologi digital dan internet.
Pengertian onlie learning menurut Dabbagh dan Bannan Ritland, 2005
(dalam Prawiradilaga, 2012), “on open and distri-buted learning enveronment
that uses pedagogical approache, erabled by inter-net and web-based
technologies, to facili-tate lear-ning and knowledge building through meaningful
action and inter-action”. Konsep mereka mengatakan bahwa online learning
menggunakan fasilitas jaringan global untuk menyampai-kan materi ajar serta
memanfaatkannya untuk menciptakan interaksi antara pendidik dan peserta didik
atau antar peserta didik. Adapaun teknologi belajar diartikan sebagai pola
perjanjian materi dalam penyampaiannya. Model pedagogis terkait dengan bentuk
online learning itu sediri dalam pemilihan-nya. Pemilihan model sering dikaitkan
dengan ketersedia-an infrastruktur yang ada. Ketiga kompo-nen tersebut bekerja
sebagai sistem, saling mendukung dalam menciptakan model belajar melalui
dunia maya. Sebagai illustrasi ditunjukkan dalam gambar 2 berikut ini:
Instructional Strategies

Pedagogical
Model/Construct

Online
Learning

Learning
Technologies

Gambar 2. Komponen inti Online Learning
Hakekatnya, e-learning ialah pro-ses belajar yang menggunakan media
elek-tronik digital seperti multimedia. Penyedia-an sumber balajar dan
menciptakan

pe-ngalaman

belajar

menjadi

aspek

terpenting

dalam

penyelenggaraan e-learning, dengan fokus pada proses belajar. Bagaimana media
digital diberdayakan dengan maksi-mal ditinjau dari desain pembelajaran, teori
belajar dan desain pesan agar dapat menghasilkan pengalaman belajar yang baik
bagi peserta didik.
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Implementasi Blended Learning dalam Pembelajaran
Pengembangan pembelajaran blen-ded learning tidak lepas dari faktor
psikologi belajar, kesiapan satuan pendi-dikan dan budaya organisasi, sosial
budaya masyarakat, kondisi geografis, juga kesia-pan pembelajaran. Penerapan
blended learning pada jenjang pendidikan tinggi akan lebih efektif dibanding pada
jenjang pendidikan menengah dan rendah. Berikut gambaran prosentase antara
belajar mandi-ri dan ketergantungan pada tingkatan jenjang pendidikan. Pola
blended learning antara pembelajaran tatap muka di kelas dan melalui online
learning dilaksanakan secara proporsional pada jenjang pendidi-kan rendah,
menengah dan jenjang pendi-dikan tinggi. Prosentase perpaduan ditun-jukkan
dalam gambar 3 berikut ini:

Ketergantungan
Mandiri
SD

SMP

SM

PT

Tatap Muka
Online
SD

SMP

SM

PT

Gambar 3. Prosentase Blended Learning dalam Pembelajaran
Strategi pembelajaran blended lear-ning mengkombinasikan secara arif,
relevan, dan tepat antara potensi face-to-face dengan potensi teknologi informasi
dan komunikasi. Dapat mengatur kapan jadwal kegiatan tatap muka untuk
membahas dari kegiatan pembelajaran online atau lewat web. Pembelajaran ini
dapat memberikan kemudahan dalam waktu dan tempat untuk belajar, materi
lebih mudah dan lengkap untuk diakses. Meningkatkan etos kerja pendidik dan
peserta didik. Tersedia waktu yang lebih banyak karena tidak terbatas pada
pembelajaran di kelas, dapat berjalan di luar jam pelajaran.

252

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

Mengingat kondisi setiap sekolah berbeda, implementasi blended learning
dalam pembelajaran dapat dipilih sesuai kondisi sekolah. Ada beberapa cara
meng-implementasikan blended learning pada tahap permulaan, diantaranya:
a. Pendidik mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam
mate-ri pembelajaran.
b. Pendidik mengembangkan bahan ajar atau modul berbantuan komputer.
c. Pendidik mengoptimalkan e-mail de-ngan mengembangkan e-mail group
sebagai wahana diskusi pendidik-peserta didik, dapat digunakan untuk
berbagai file, mengumpulkan tugas-tugas dan sebagainya.
d. Pendidik mempelajari moodle dan memanfaatkannya sebagai penunjang
pembelajaran tatap muka.
PENUTUP
Sebagai simpulan dalam kajian ini, bahwa perkembangan teknologi dan
media pada abad ke-21 menuntut pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran yang
mam-pu mengembangkan kecakapan abad ke-21 dan mengantarkan bangsa ini
memasuki era global. Saat komputer mengambil alih, sangat mewarnai dan
mendorong suatu perubahan dalam segala aspek kehidupan baik di tempat kerja,
di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Pendidik sebagai agen
pembelajaran harus selalu mengembangkan kompetensinya untuk menjawab
tantangan di era global dengan memberdayakan teknologi infor-masi dan media
yang ada.
Pembelajaran berbasis blended learning merupakan salah satu bentuk
pembelajaran yang ada dalam kawasan teknologi pembelajaran yang menerapkan
campuran antara tatap muka di kelas dengan lingkungan belajar online atau media
virtual. Pembelajaran blended lear-ning merupakan solusi yang efektif dalam
perubahan sesuai kondisi saat ini.
Pembelajaran berbasis blended learning akan bisa efektif apabila: (1)
diberikan secara proporsional sesuai jen-jang pendidikan, (2) di satuan pendidikan
tersedia pusat sumber belajar yang mema-dai, (3) pendidik sudah menguasai
tekno-logi informasi dan komunikasi (media virtual), (4) kultur, sosial, ekonomi
dan kesiapan peserta didik.
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ALAM KELAS V SDN MERJOSARI 2 MALANG
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ABSTRAK
Agar tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi pokok gaya dan
pemanfaatannya dapat dicapai oleh siswa diperlukan sebuah media untuk member gambaran
konkrit dalam melatih kemampuan memahami dan mempraktekan. Tujuan penelitian dan
pengembangan ini untuk : (1) menghasilkan, (2) memvalidasi, (3) mengujicoba media video
pembelajaran ilmu pengetahuan alam materi gaya dan pemanfaatannya semester genap tahun
ajaran 2012/2013 di SDN Merjosari 2 Malang. Penelitian dan pengembangan media video
pembelajaran ini menggunakan model Sadiman (2010) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan
penelitian dan pengembangan. Hasil validasi memperoleh persentase (90%) dari ahli media,
(86,25%) dari ahli materi dan (92,2%) dari angket siswa. Dari hasil validasi dapat diartikan
bahwa media video pembelajaran valid sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran di
kelas. Sedangkan tes hasil belajar dari audiens/ siswa perorangan sebanyak 3 siswa jumlah skor
pada pre-test adalah 150 sedangkan jumlah skor pada post-test adalah 260 sehingga terjadi
peningkatan skor sebesar 110 dengan presentase 36,6%, dari audiens/ siswa kelompok kecil
sebanyak 10 siswa jumlah skor pada pre-test adalah 460 sedangkan jumlah skor pada post-test
adalah 780 sehingga terjadi peningkatan skor sebesar 320 dengan presentase 32%, dan dari data
uji lapangan sebanyak 24 siswa jumlah skor pada pre-test adalah 980 sedangkan jumlah skor
pada post-test adalah 2040 sehingga terjadi peningkatan skor sebesar 1060 dengan presentase
44,2%. Dari hasil uji coba dapat diartikan bahwa media video pembelajaran efektif untuk
pembelajaran menyimak isi berita.
Kata Kunci : Pengembangan, Video Pembelajaran, Gaya dan Pemanfaatannya.

PENDAHULUAN
Proses pembelajaran pada hakekatnya adalah proses komunikasi, yaitu
proses yang bertujuan menyampaikan pesan dari sumber pesan kepada penerima.
Pesan di sini berupa isi ajaran ataupun didikan yang ada dalam kurikulum.
Sumber pesannya bisa guru atau orang lain, sedangkan penerima pesannya adalah
siswa. Usaha untuk mencapai proses pembelajaran dibantu oleh penggunaan
media pembelajaran yang tepat dan sesuai. Penggunaan media pembelajaran yang
tepat disadari dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, baik di
dalam maupun di luar kelas.
Pengertian media menurut AECT (Association of Education and
Communication Technology) di Amerika adalah ―segala bentuk dan saluran yang
digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi‖ (dalam Sadiman
dkk.,2010:6). Pengembangan media pembelajaran adalah kegiatan memproduksi
media yang digunakan dalam pembelajaran dengan tujuan mempermudah siswa
dalam memahami materi (dalam Arsyad, 1997:103). Seiring perkembangan dan
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kemajuan teknologi, penggunaan dan pengembangan komputer dalam dunia
pendidikan semakin pesat. Perkembangan ini ditandai dengan adanya usaha
peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis komputer yang dikenal dengan
teknologi informasi pendidikan. Fungsi komputer adalah

sebagai media

pembelajaran ataupun sebagai alat untuk membuat suatu media dengan
memanfaatkan aplikasi program tertentu (dalam Arsyad, 1997:103).
Salah satu bentuk media yang dapat dikembangkan untuk menunjang
pembelajaran ilmu pengetahuan alam materi gaya dan pemanfaatannya adalah
media video pembelajaran. Media video adalah media audio-visual atau jenis
media pendengar yang menampilkan informasi dalam bentuk ―moving image‖
(citra bergerak). Teknologi yang terkandung didalamnya berupa audio-visual yang
merupakan cara memproduksi atau menyampaikan bahan-bahan dengan
menggunakan mesin mekanis atau elektronik untuk penyajian pesan-pesan
auditorial maupun visual. Sebagai medium (saluran) komunikasi, dalam
penerimaan isi pesan yang melibatkan indra pengelihatan (unsur gambar bergerak)
dan indra pendengaran (unsur suara).
Dengan demikian media video pembelajaran mempunyai kemampuan
untuk memperluas wawasan, menampilkan informasi / pengetahuan baru dan
pengalaman belajar yang sulit diperoleh secara langsung oleh pemirsa.

METODE PENELITIAN
Penelitian dan pengembangan ini menerapkan model pengembangan
Sadiman. Langkah awal penelitian adalah melakukan pengamatan dan wawancara
untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di sekolah. Setelah media
dikembangkan sesuai kebutuhan dan tujuan pembelajaran langkah selanjutnya
adalah memvalidasi dan mengujicoba media. Langkah akhir adalah menganalisis
hasil validasi dan uji coba.
Data validasi didapatkan melalui instrument angket, sedangkan data uji
coba didapatkan melalui tes hasil belajar siswa. Subyek validasi meliputi 1 ahli
media, 1 ahli materi dan siswa kelas VIII, sedangkan subyek uji coba meliputi 2
siswa untuk uji coba satu lawan satu dan 19 siswa untuk uji coba kelompok kecil.
Teknik analisis data angket digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun
rumus yang digunakan sebagai berikut :
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P=

100%
Keterangan :
P = Persentase
x = Nilai jawaban responden dalam seluruh item
xi = Nilai ideal dalam satu item
100% = Konstanta
(Arikunto, 2006 : 216)

Pedoman yang digunakan menginterpretasi hasil analisis data, angket ditetapkan
criteria sebagai berikut
TabelKriteriaValidasi Tabel 3.1 Kriteria Tingkat Kelayakan menurut Arikunto
Kategori

Persentase

Kualifikasi

Ekuivalen

A (4)

80%-100%

Valid

Layak

B (3)

60%-79%

Cukup Valid

Cukup Layak

C (2)

50%-59%

Kurang Valid

Kurang Layak

D (1)

0%-49%

Tidak Valid

Tidak Layak

Teknik analisis data tes hasil belajar siswa digunakan teknik analisis
deskriptif kuantitatif. Acuan yang digunakan adalah Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yakni 70. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :
P=

100%
Keterangan :
P = Persentase
x = Nilai jawaban responden dalam seluruh item
xi = Nilai ideal dalam satu item
100% = Konstanta
(Arikunto, 2006 : 216)
Penelitian dan pengembangan

media video pembelajaran ilmu

pengetahuan alam materi gaya dan pemanfaatannya yang disampaikan oleh
presenter dan suara narrator yang digabungkan dengan teks, gambar, cuplikan
praktikum dan musik pengiring. Selain itu hasil dari pengembangan disimpan
dalam bentuk DVD (Digital Versatile Disc).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil validasi memperoleh persentase (90%) dariahli media, (86,25%) dari
ahli materi dan (92,2%) dari angket siswa. Dari hasil validasi dapat diartikan
bahwa media video pembelajaran valid sehingga layak digunakan sebagai media
pembelajaran di kelas. Sedangkan tes hasil belajar dari audiens/ siswa perorangan
sebanyak 3 siswa jumlah skor pada pre-test adalah 150 sedangkan jumlah skor
pada post-test adalah 260 sehingga terjadi peningkatan skor sebesar 110 dengan
presentase 36,6%, dari audiens/ siswa kelompok kecil sebanyak 10 siswa jumlah
skor pada pre-test adalah 460 sedangkan jumlah skor pada post-test adalah 780
sehingga terjadi peningkatan skor sebesar 320 dengan presentase 32%, dan dari
data uji lapangan sebanyak 24 siswa jumlah skor pada pre-test adalah 980
sedangkan jumlah skor pada post-test adalah 2040 sehingga terjadi peningkatan
skor sebesar 1060 dengan presentase 44,2%. Sehingga dari data tersebut
menunjukkan bahwa media video pembelajaran ini efektif digunakan dalam
proses belajar mengajar.

KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut : (1)
media

video

pembelajaran

ilmu

pengetahuan

alam

materi

gaya

dan

pemanfaatannya dapat membantu guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran,
(2) kelebihan media video pembelajaran ini adalah disajikan dalam format
gabungan sehingga dapat dilihat dan didengar dengan menarik, (3) kelemahan
media video pembelajaran ini adalah hanya berfokus pada mata pelajaran IPA
materi gaya dan pemanfaatannya, (4) Media video ini memerlukan perangkat
tambahan berupa VCD/ DVD player atau perangkat komputer/ laptop.
Saran pengembang kepada guru maupun siswa adalah penguasaan
pemanfaatan media maupun pengoperasian alat pendukung lainnya seperti : LCD
proyektor, komputer dan DVD Player sangat penting untuk mempermudah proses
pembelajaran.
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PENGEMBANGAN MEDIA KOMPUTER PEMBELAJARAN E-BOOK
UNTUK PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI AAL
Ahmad Charis Chumaidi
Pascasarjana, Universitas Negeri Malang
E-mail: charis.ahmad25@yahoo.com

ABSTRAK :
Dampak perkembangan Iptek terhadap proses pembelajaran adalah diperkaya sumber dan media
pembelajaran, seperti buku teks, modul, overhead transparansi, film, video, televisi, slide,
hypertext, web, dan sebagainya. Pengajar profesional dituntut mampu memilih dan menggunakan
berbagai jenis media pembelajaran yang ada di sekitarnya. arti, posisi, dan fungsi media
komputer pembelajaran berupa E-book, penggunaan media komputer pembelajaran berupa Ebook,perangkat dan klasifikasi media komputer pembelajarn E-book ,dan karakteristik komputer
pembelajaran E-book. Ringkasan ini diharapkan dapat berperan sebagai salah satu pendukung
bagi para pengajar untuk menuju pemenuhan tuntutan profesionalisme.Media yang sudah
diproduksi akan diuji cobakan untuk melihat kelayakan media, subjek yang dituju antara lain:
ahli materi dari Akademi Angkatan Laut, ahli media CAI, kadet Akademi Angkatan Laut. Teknik
pengumpulan data dalam pengembangan CAI ini menggunakan wawancara dan
angket/kuesioner. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan dari personal.
Kata Kunci: CAI (Computer Assisted Instruction), evaluasi hasil belajar, teknik pengumpulan
data.

PENDAHULUAN
Dalam sistem pembelajaran modern saat ini, siswa tidak hanya berperan
sebagai komunikan atau penerima pesan, bisa saja siswa bertindak sebagai
komunikator atau penyampai pesan. Dalam kondisi seperti itu, maka terjadi apa
yang disebut dengan komunikasi dua arah bahkan komunikasi banyak arah.
Dalam bentuk komunikasi pembelajaran manapun sangat dibutuhkan peran media
untuk lebih meningkatkan tingkat keefektifan pencapaian tujuan/kompetensi.
Artinya, proses pembelajaran tersebut akan terjadi apabila ada komunikasi antara
penerima pesan dengan sumber/penyalur pesan lewat media tersebut. Menurut
Berlo, seperti yang dikutip oleh (Susilana & Riyana 2007:4), komunikasi tersebut
akan efektif jika ditandai dengan adanya “area of experience” atau daerah
pengalaman yang sama antara penyalur pesan dengan penerima pesan.
Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu unsur konkrit yang
sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejalan
dengan itu, hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah prestasi
belajar. Masalah umum yang sering dihadapi oleh peserta didik khususnya
pebelajar adalah masih banyak yang belum dapat mencapai prestasi belajar yang
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memuaskan. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan prestasi belajar
tersebut mengalami kegagalan dalam bidang akademik baik faktor-faktor yang
berada dalam diri pebelajar maupun faktor-faktor yang berada diluar diri pebelajar
seperti tingkat intelegensi yang rendah, kurangnya motivasi belajar, cara belajar
yang kurang efektif, minimnya frekuensi dan jumlah waktu belajar, tingkat
disiplin diri yang rendah, media belajar atau bahan ajar yang masih kurang
disediakan pihak pendidikan di AAL dan sebagainya.
Demi mencapai prestasi belajar yang memuaskan tersebut diperlukan
banyak persiapan pembelajaran yang lebih optimal. persiapan tersebut mulai
kurikulum pendidikan AAL, rencana pelaksanaan pembelajaran, materi yang akan
disampaikan, metode pembelajaran, buku rujukan, media pembelajaran dan
berbagai

hal

lainnya.

Untuk

itu,

sebagai

tenaga

pengajar

sebaiknya

mempersiapkan dengan baik hal-hal tersebut agar pada saat pembelajaran
berlangsung semua materi yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan
baik dan lancar. Dalam hal ini, media pembelajaran sangat berperan penting
membantu pendidik menyampaikan pelajaran baik media yang bersifat traditional
maupun modern yang berbau teknologi.
Saat ini kemajuan teknologi sangat berkembang dengan pesat dan teknologi
juga semakin canggih. Kemajuan teknologi seperti ini membawa dampak yang
sangat besar bagi perkembangan pendidikan. Perkembangan dunia teknologi yang
semakin maju ini menuntut pendidik untuk mengajarkannya pada pebelajar, salah
satunya adalah media komputer pembelajaran yang memungkinkan untuk
terselenggaranya proses belajar mengajar yang lebih interaktif, atau pembelajaran
secara mandiri.
Keberhasilan dalam proses pembelajaran yang dicapai oleh pendidik tidak
lepas dari media pembelajaran yang digunakan. Kepandaian pendidik dalam
menentukan media pembelajaran yang sesuai berdampak positif dalam
meningkatkan hasil belajar yang dicapai pebelajar. Proses belajar mengajar
sekarang ini tidak cukup dilakukan dengan tatap muka di tempat belajar/kampus,
namun para pebelajar juga perlu pengetahuan tambahan untuk meningkatkan
prestasinya. Hal ini sangat berpengaruh sekali bagi pebelajar, apalagi pada
lingkungan perguruan tinggi yang tenaga pendidik dan pebelajarnya mempunyai
kesibukan tinggi dan tidak hanya di tempat belajar saja.
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Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang
pikiran, perasaan, kemauan dalam bentuk penyajian yang sistematis agar penerima
pesan dapat mencapai tujuan belajar dengan hasil yang optimal. media juga
berperan penting untuk meningkatkan aktivitas, kreatifitas dan prestasi pebelajar.
Oleh karena itu, media berperan penting dalam proses belajar mengajar. Media
Instructional adalah media yang memungkinkan terwujudnya hubungan langsung
antara karya seseorang pengembang mata pelajaran dengan para pebelajar (Ronal.
H. Anderson, 1994: 21).
Sebagai salah satu Lembaga pendidikan (Lemdik) di lingkungan TNI
Angkatan Laut, AAL berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut
dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan yaitu mendidik Kadet
AAL menjadi Perwira TNI AL yang berjiwa pejuang Pancasila dan Sapta Marga
serta memiliki kemampuan untuk menggunakan/mengamalkan pengetahuan dan
ketrampilannya sesuai dengan tuntutan fungsi teknis yang diarahkan pada
spektrum dalam penugasan awal di KRI dan di Pendirat serta mampu
mengembangkan pribadi sebagai kader pemimpin TNI AL.
Akademi Angkatan Laut merupakan salah satu lembaga pendidikan militer
yang terletak di daerah Bumimoro, Morokrembangan Surabaya. Dengan kondisi
lembaga pendidikan yang masih kurang tersedianya media-media pembelajaran
yang berfungsi sebagai sarana bantu untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih
efektif, terutama untuk buku Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan
di AAL untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pendidikan AAL dan dalam
rangka mengatur tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan AAL secara
optimal sesuai rencana pendidikan TNI/TNI AL, secara bertahap dan berlanjut.
Pengembangan media komputer pembelajaran berupa e-book akan sangat
dibutuhkan dalam meningkatkan efisiensi, ketertarikan pebelajar terhadap sajian
materi di dalamnya, serta kesesuaian dengan aplikasi pembelajaran individual.
Pengembangan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan media
pembelajaran berupa e-book untuk kadet Akademi angkatan laut dengan tujuan
pebelajar dapat belajar mandiri secara kreatif tanpa batasan waktu, jarak, dan
tempat serta untuk meningkatkan prestasi belajar pebelajar.
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Dengan memperhatikan uraian di atas maka pengembangan ini dikhususkan
untuk mengoptimalisasi Pelaksanaan Pendidikan para kadet AAL di Bumimoro,
Morokrembangan Surabaya.

METODE PENGEMBANGAN
Dalam pengembangan media komputer pembelajaran ini pengembangan
menggunakan

model

prosedural

dari

Arif

S.

Sadiman

karena

dalam

mengembangkan media komputer pembelajaran memerlukan prosedur atau
langkah-langkah yang harus ditempuh pengembang untuk menghasilkan suatu
produk media komputer pembelajaran berupa e-book Secara garis besar, prosedur
pengembangan komputer pembelajaran berupa e-book meliputi beberapa tahap
sebagai berikut :
a. Menganalisis Kebutuhan dan Karakteristik Pebelajar
Langkah pertama yang diambil pengembang dalam mengembangkan naskah ebook adalah mengidentifikasi kebutuhan melalui studi pendahuluan dengan
cara sebagai berikut:
1) Observasi
Mengetahui bagaimana proses kegiatan pembelajaran pendidikan kadet
AAL serta observasi terhadap fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh pihak
AAL
2) Wawancara
Metode ini dilakukan pada pengajar materi petunjuk pelaksanaan dan
penyelenggeraan pendidikan AAL untuk mengetahui dan hambatan dalam
menyampaikan materi kepada pebelajar serta karakteristik pebelajar dan
tingkat penguasaan pebelajar terhadap materi.
3) Tes
Tes dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahamnan serta penguasaan
materi yang telah diperoleh sebelumnya dalam proses pembelajaran dikelas
sebelum adanya media.
b. Merumuskan Tujuan Instruksional
Setelah menganalisis kebutuhan dan karakteristik pebelajar, langkah
selanjutnya adalah merumuskan tujuan instruksional. Tujuan merupakan acuan
dalam mengembangankan suatu media pembelajaran, oleh karena itu
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pengembang merumuskan tujuan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam
mengembangkan

komputer

pembelajaran

berupa

e-book

agar

dalam

penggunaanya dapat berjalan efektif serta efisien. Perumusan tujuan
instruksional yang dikembangkan dalam pengembangan e-book ini meliputi (1)
StandarKompetensi dan Kompetensi Dasar, (2) Tujuan Umum, Tujuan Khusus
dan Indikator keberhasilan pembelajaran yang mengacu pada Silabus, RPP
serta hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada langkah sebelumnya.
c. Merumuskan Butir-Butir Materi
Secara Terperinci yang Mendukung Tercapainya Tujuan Berdasarkan
rumusan tujuan yang telah dikembangkan maka langkah selanjutnya adalah
merumuskan butir-butir materi yang akan dikembangkan dalam naskah media.
d. Mengembangkan Alat Pengukur
Keberhasilan Alat pengukur keberhasilan harus dikembangkan sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai dan pokok-pokok materi pembelajaran yang
akan disajikan kepada pebelajar. Alat pengukur keberhasilan dalam
pengembangan ini terdiri dari dua instrumen yakni :
1). Angket yang ditunjukkan pada ahli materi, ahli media serta pebelajar untuk
melihat kualitas atau kelayakan media komputer pembelajaran tersebut
digunakan dalam pembelajaran e-book
2). Tes yang berupa soal-soal yang disusun
e. Menulis Naskah Media
Pengembang membuat lembar naskah yang digunakan dalam mengembangkan
e-book
f. Mengadakan Tes Uji Coba dan Revisi
Uji coba dilakukan sebagai tolok ukur keberhasilan pembuatan produk,
sehingga media yang dikembangkan dikatakan layak untuk digunakan dalam
pembelajaran. Uji coba dilakukan kepada ahli media dan ahli materi, jika ada
yang kurang dibutuhkan revisi.
g. Siap Produksi
Pada tahap produksi pengembang melakukan: menginstal aplikasi macromedia
flash, pengetikan materi, mengatur layout macromedia flash,membuat intro
macromedia flash, memasukkan materi ke e-book.
h. Uji lapangan
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Setelah layout tersusun dengan baik, maka uji coba produk sudah dapat
dilakukan. Uji coba dilakukan sebagai bahan evaluasi apakah produk yang
telah dikembangkan layak digunakn sebagai media pembelajaran. Subyek uji
coba adalah ahli media, ahli materi dan siswa atau kadet. Jika setelah dilakukan
uji coba ada kekurangan maka perlu diadakan revisi untuk kesempurnaan
media.
Jenis data yang telah diperoleh dari uji coba produk CAI ini berupa data
kualitatif yang selanjutnya akan dikuantitatifkan terlebih dahulu dengan menggunakan
penilaian deskriptif berdasarkan kriteria perhitungan % (persentase).

Hasil dari

analisis persentase ini digunakan untuk merevisi program CAI. Data yang diperoleh
dari angket akan dikuantitatifkan dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

Ket : P = Persentase nilai yang diperoleh
F = Frekuensi jawaban alternatif
N = Nilai tertinggi yang semestinya diperoleh
Arikunto (2003:246)
Perhitungan persentase dimaksudkan untuk mengetahui nilai dari yang
dipresentasikan dan disajikan tetap berupa persentase.

Teknik ini sering disebut

dengan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. Untuk memberikan penjelasan
terhadap angka % digunakan ketetapan kriteria penilaian kualitatif, menurut Arikunto
(2003:246), yaitu:
76% - 100% = Sangat Baik
56% - 75% = Baik
40% - 55%

= Kurang Baik

0% - 40%

= Tidak Baik

Setelah kegiatan evaluasi terlaksana dan data yang diperlukan terkumpul, media
direvisi dan siap digunakan. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu menganalisis
data untuk menghitung pre test dan post test. Adapun teknis analisis yang digunakan
adalah:
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Keterangan:
Md : Mean dari deviasi (d) antara post test dan pre test
Xd

: Perbedaan deviasi dan mean deviasi.

N

: Banyaknya subjek.

df atau db

: N-1

(Arikunto, 2006:86)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil angket uji coba perorangan, jika dirata-rata maka media CAI
mendapatkan nilai 87,5%. Maka media CAI termasuk kategori ―Baik Sekali‖ (Arikunto,
2008 : 37). Berdasarkan hasil angket uji coba kelompok kecil, jika dirata-rata maka media
CAI

mendapatkan

nilai

82,5%

Maka

media CAI

termasuk kategori

―Baik

Sekali”(Arikunto, 2008 : 37). Berdasarkan hasil angket uji coba besar, jika dirata-rata
maka media CAI mendapatkan nilai 84%. Maka media CAI termasuk kategori ―Baik
Sekali”(Arikunto, 2008 : 37).
Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli media II yaitu Utari Dewi ,S.Pd. M.Pd.
selaku Dosen yang berkompeten dibidang grafis Jurusan Teknologi Pendidikan

UNESA .Dapat disimpulkan bahwa media CAI yang dikembangkan adalah baik
akan tetapi perlu adanya revisi media khususnya bagian audio dan Materi lebih
diperluas lagi.
Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan ahli media I dan II
maka Media Komputer Pembelajaran yang diproduksi oleh pengembang adalah baik.
Berdasarkan penghitungan hasil test, dalam pengujian signifikasi diperoleh hasil
bahwa nilai t-hitung (6,21) lebih besar daripada nilai t-tabel (2,0167). Dengan demikian
perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Maka, Dari hasil uji coba dapat disimpulkan
bahwa media komputer pembelajaran E-BOOK efektif untuk petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan pendidikan di AAL.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang sejalan dengan masalah prestasi belajar merupakan hal yang harus
diperhatikan. Masalah umum yang sering dihadapi oleh peserta didik khususnya
pebelajar adalah masih banyak yang belum dapat mencapai prestasi belajar yang
memuaskan. faktor-faktor penyebabnya bukan hanya dari lingkungan luar namun
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juga dari diri masing-masing pebelajar. faktor yang berada diluar diri pebelajar
seperti tingkat intelegensi yang rendah, kurangnya motivasi belajar, cara belajar
yang kurang efektif, minimnya frekuensi dan jumlah waktu belajar, tingkat
disiplin diri yang rendah, media belajar atau bahan ajar yang masih kurang
disediakan pihak kampus dan sebagainya.
Demi mencapai prestasi belajar yang memuaskan tersebut diperlukan
banyak persiapan perkuliahan. persiapan tersebut mulai kurikulum perkuliahan,
rencana pelaksanaan pembelajaran, materi yang akan disampaikan, metode
pembelajaran, buku rujukan, media pembelajaran dan berbagai hal lainnya. Dalam
hal ini media sangat berperan penting sebagai sarana guru dalam menyampaikan
materi. Kemajuan teknologi yang pesat dan jaringan internet yang tersebar
dimana-mana, mobility access, fleksibel dan praktis sehingga semua orang yang
membutuhkan berbagai informasi bisa langsung mengaksesnya tanpa dibatasi oleh
waktu dan tempat.
Aktivitas pendidikan yang sangat singkat dan padat di Akademi Angkatan
Laut ini sehingga membuat pengembang ingin mengembangkan komputer
pembelajaran berupa e-book untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan di
Akademi Angkatan Laut di Bumimoro Surabaya dapat mengulang materi
perkuliahan yang telah disampaikan maupun yang belum disampaikan, atau
memungkinkan para pebelajar untuk mengerjakan soal-soal tes dan ujian secara
mandiri.
Saran
Dari berbagai pemaparan diatas pengembangan komputer pembelajaran
berupa e-book untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pendidikan Akademi Angkatan
Laut sangat diperlukan karena melihat dari aktifitas perkuliahan atau pendidikan
yang padat dan singkat serta kesibukan para pendidik dan pebelajar e-book ini
dapat membantu para siswa dalam mengulang mata kuliah yang telah
disampaikan. Selain itu, pengerjaan soal tes juga dapat dilakukan dalam keadaan
yang jauh melihat sifat media ini mobility access, fleksibel dan praktis sehingga
semua orang yang membutuhkan berbagai informasi bisa langsung mengaksesnya
tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.
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IDENTIFIKASI KESALAHAN KONSEP PADA MATERI
STOIKIOMETRI DI SMA
Putri Arum Nilawati, Subandi, Yudhi Utomo
Universitas Negeri Malang
Email: putriarumnilawati@gmail.com

ABSTRAK
Stoikiometri mempelajari tentang perhitungan kimia dengan konsep dasar seperti massa atom
relatif, massa molekul relatif, konsep mol, dan jumlah partikel. Kesulitan siswa dalam
mempelajari stoikiometri kemungkinan bisa disebabkan oleh kesalahan konsep. Agar kesalahan
konsep pada suatu topik tidak menimbulkan kesalahan konsep pada topik berikutnya, maka perlu
diidentifikasi Tujuan penelitia untuk mengetahui kesalahan konsep yang dialami siswa pada
materi stoikiometri. Rancangan penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif untuk
mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesalahan konsep pada siswa kelas X SMA Negeri 2
Malang pada materi stoikiometri. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kesalahan konsep
paling banyak terjadi adalah konsep massa relatif dan jumlah partikel.
Kata Kunci: kesalahan konsep, stoikiometri, tes diagnostik.

LATAR BELAKANG
Ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari banyak
hal, diantaranya adalah sifat dan struktur zat, perubahan zat, reaksi kimia, hukumhukum dan asas-asas yang menjelaskan tentang perubahan, dan konsep-konsep
dan teori-teori yang saling berkaitan (Effendy, 2006:1). Salah satu materi dasar
ilmu kimia adalah stoikiometri yang meliputi massa atom relatif, massa molekul
relatif, konsep mol, dan tetapan Avogadro. Konsep massa atom relatif dan massa
molekul relatif bersifat abstrak karena tidak mudah dalam menghitung massa
suatu atom ataupun molekul. Konsep yang abstrak, yang berjenjang, dan saling
berkaitan menyebabkan banyak siswa

yang mengalami kesulitan dalam

mempelajari stoikiometri. Menurut Furio (2002) kesalahan konsep siswa,
terutama dalam tingkat makroskopik dari gambaran tentang suatu zat (struktur zat,
konsep massa molar) dengan tingkat (sub)mikroskopik dari atom dan molekul
(massa atom dan massa molekul). Kesulitan siswa dalam mempelajari
stoikiometri kemungkinan bisa disebabkan oleh kesalahan konsep.
Kesalahan konsep dapat didefinisikan melalui kekonsistenan kesalahan
dalam menjawab soal pada konsep yang sama (Berg dalam Effendy, 2002).
Treagust (2006) menjelaskan terjadinya kesalahan konsep pada siswa akibat
membangun pemahaman yang sesuai dan koheren dengan fenomena dan konsep
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seperti yang terlihat oleh mata mereka sendiri dan tidak cocok dengan pandangan
secara umum serta dapat diterima oleh komunitas ilmiah. Sidauruk (2007) telah
meneliti tentang kesalahan konsep mol pada siswa SMA. Hasil penelitiannya
melaporkan bahwa salah satu penyebab kesalahan konsep tersebut adalah adanya
algorithmic-dependent siswa dalam menjelaskan konsep-konsep kimia. Hasil
penelitian oleh Lemma (2013) tentang kesalahan konsep terhadap konsep dasar
kimia menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kesalahan konsep yang
dialami siswa dan guru yaitu sebesar 90%. Hasil penelitian Glazar (2002) juga
menemukan bahwa kesalahan umum siswa dalam stoikiometri adalah penggunaan
bahasa kimia simbolik dan perhitungan jumlah rasio. Selanjutnya hasil penelitian
Istiqomah (2012) terhadap siswa kelas II IPA SMAN 1 Talun Blitar tahun ajaran
2011/2012, menemukan bahwa : (a) siswa mengalami kesulitan dalam
mendefinisikan satuan mol, yang bukan sebagai jumlah partikel tetapi sebagai
jumlah massa; (b) siswa menganggap bahwa indek pada rumus kimia menyatakan
perbandingan massa unsur unsur penyusun senyawa, bukan perbandingan jumlah
mol.
Kesalahan konsep yang dialami siswa dapat diidentifikasi dengan
menggunakan tes diagnostik. Tes diagnostik berupa sejumlah pertanyaan atau
permintaan melakukan sesuatu untuk mengukur pengetahuan, keterampilan,
intelegensi, bakat, atau kemampuan lain yang dimiliki oleh seseorang (Depdiknas,
2007). Tes diagnostik berfungsi untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa
sebagai acuan dalam memberikan tindak lanjut pada kelemahan tersebut.

METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif.
Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Malang pada siswa kelas X MIA 2
dengan jumlah sebanyk 32 siswa. Pengumpulan data menggunakan tes diagnostik
berupa tes objektif sebanyak 25 butir soal dengan 4 pilihan jawaban. Pada lembar
jawaban siswa dilengkapi dengan kolom alasan pemilihan jawaban sehingga dapat
dilihat alasan siswa dalam memilih jawaban tersebut. Pada Instrumen penelitian
dirancang untuk menentukan kesalahan konsep yang dimiliki siswa sesuai dengan
peta konsep, kisi-kisi, dan indikator soal. Perhitungan validitas dan reliabilitas
berturut-turut adalah 72% dan 0,627. Analisis data yang dilakukan adalah
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pemberian skor, pengelompokkan butir soal dalam konsep berdasarkan kisi-kisi
soal, menghitung persentase jumlah siswa yang menjawab salah, menghitung
persentase siswa yang memilih jawaban salah (pengecoh) siswa, penentuan
kesalahan konsep siswa. Kesalahan konsep siswa didasarkan pada kekonsistenan
siswa dalam menjawab salah. Siswa yang menjawab salah secara berulang-ulang
pada konsep yang sama dianggap salah konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian diperoleh Persentase Jawaban Salah (PJS) siswa yang
memberikan informasi jumlah jawaban salah siswa pada konsep-konsep antara
lain massa relatif, jumlah partikel, massa molar, dan konsep mol. PJS materi
stoikiometri siswa kelas X MIA 2 dapat digambarkan pada Gambar 1.1.
Berdasarkan Gambar 1.1. didapatkan enam soal yang memiliki nilai PJS
lebih dari 80% yaitu soal nomor 1, 7, 8, 14, 19, dan 20. Soal nomor 1 dan 7
mengukur konsep massa relatif, soal nomor 8 dan 20 mengukur konsep jumlah
partikel, soal nomor 14 dan 19 mengukur konsep mol.
Kesalahan

konsep

yang

dialami

siswa

ditentukan

berdasarkan

kekonsistenan siswa menjawab salah pada soal berbeda dengan konsep sama
berdasarkan hubungan antar pengecoh. Kesalahan konsep yang banyak dialami
siswa kelas X MIA 2 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Gambar 1.1. Grafik Persentase Jawaban Salah Siswa Kelas X MIA 2
Tabel 1.1 Kesalahan Konsep yang dialami Siswa Kelas X MIA 2
No.

Konsep

No.
Soal

Kesalahan Konsep

K

∑ Siswa

PK
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Perhitungan massa relatif
1.
Massa Relatif

1
7

2.

Massa relatif memiliki satuan

Partikel senyawa ionik adalah

Jumlah Partikel

5.

16

32

50,00

13

32

40,63

13

32

40,63

7

32

21,88

7

32

21,88

4

32

12,5

2

32

6,25

molekul penyusun senyawa
g mol−1

3.

4.

berdasarkan banyaknya

2

molekul

4

Partikel penyusun senyawa

6

berupa atom dan atau molekul

8

unsur penyusunnya

15

Partikel suatu senyawa adalah

20

unsur-unsur penyusun
senyawa tersebut
Massa molar memiliki satuan

6.

Massa Molar

21

gram dan gambaran

23

mikroskopik senyawa molekul
berupa ion-ion

22
7.

Konsep Mol

24
25

1 mol merupakan massa NA
gram zat

Keterangan :
∑ Siswa
K

: 32 Siswa

: Jumlah siswa yang mengalami kesalahan konsep

PK : Persentase kesalahan

Berdasarkan Tabel 1.1. diperoleh bahwa kesalahan konsep yang paling banyak
terjadi adalah siswa menganggap menghitung massa relatif berdasarkan
banyaknya molekul penyusun senyawa dengan PK sebesar 50%. Siswa
menganggap molekul adalah partikel senyawa ionik dalam menentukan massa
rumus relatif. Siswa tidak dapat menghubungkan jenis partikel suatu zat dalam
menghitung massa rumus relatif. Hal ini disebabkan siswa lebih mengetahui
tentang massa molekul relatif sehingga kurang memahami massa rumus relatif.
Berdasarkan Tabel 1.1. disimpulkan bahwa kesalahan konsep yang paling
banyak terdapat pada konsep massa relatif dan jumlah partikel.
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KESIMPULAN & SARAN
Kesimpulan
Kesalahan konsep yang dialami siswa sebagai berikut: perhitungan massa
relatif berdasarkan banyaknya molekul penyusun senyawa, massa relatif memiliki
satuan

g mol−1, partikel senyawa ionik adalah molekul, partikel penyusun

senyawa berupa atom dan atau molekul unsur penyusunnya, partikel suatu
senyawa adalah unsur-unsur penyusun senyawa tersebut, massa molar memiliki
satuan gram dan gambaran mikroskopik senyawa molekul berupa ion-ion, 1 mol
merupakan massa NA gram zat. Kesalahan konsep yang sering terjadi adalah
perhitungan massa relatif berdasarkan banyaknya molekul penyusun senyawa.
Dan konsep yang banyak mengalami kesalahan konsep adalah massa relatif dan
jumlah partikel.
Saran
Setelah diketahui kesalahan konsep yang terjadi pada materi stoikiometri,
maka perlu dilakukan perbaikan untuk mengatasi kesalahan konsep tersebut.
Salah satu metode pembelajaran yang dapat dilakukan untuk perbaikan adalah
dengan

menerapkan

pembelajaran

interkoneksi

multipel

representasi.

Pembelajaran dengan interkoneksitas antara ketiga level representasi dalam kimia
yaitu representasi makroskopik, representasi mikroskopik, dan representasi
simbolik. Adanya saling keterkaitan antara ketiga level representasi dapat lebih
dipahami siswa dalam mempelajari kimia khususnya materi stoikiometri.
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PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN JURISPRUDENTIAL
INQUIRY DAN KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS TERHADAP HASIL
BELAJAR PPKn
Hernawaty Damanik
UPBJJ-UT Malang
Mahasiswa PPs TEP-UM
herna@ut.ac.id

ABSTRAK
Sekolah harus memberikan konstribusi bagi perkembangan moral dan pembentukan karakter.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), memiliki peran yang sangat penting dalam
pendidikan nilai dan moral, yang disebut educating for character atau pendidikan watak. Seorang
guru harus dapat merancang dan mengembangkan strategi yang tepat sesuai tujuan dan materi
pembelajaran PPKn, yang mampu mengembangkan karakter siswa. Salah satu strategi
pembelajaran yang bersifat inovatif, dan konstruktif dan sesuai dengan pembelajaran PPKn
adalah strategi pembelajaran jurisprudential inquiry. Pembelajaran jurisprudential inquiry
merupakan rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal kemampuan siswa.
Penerapan strategi pembelajaran jurisprudential inquiry dalam pembelajaran PPKn sebagai
upaya pembinaan warga negara yang baik dapat dilakukan, karena memberikan bekal
pengalaman dengan melibatkan siswa secara aktif dalam menganalisis dan memecahkan masalah
terutama yang berkaiatan dengan peraturan dan kebijakan negara. Melalui strategi
jurisprudential inquiry peserta didik belajar berpikir secara terstruktur dengan diskusi dan debat
untuk menentukan pandangan dan menetapkan posisinya dalam membahas isu-isu sosial yang
kontemporer. Pembelajaran jurisprudential inquiry akan menghasilkan individu calon warga
negara yang mampu mengatasi konflik perbedaan dalam berbagai hal, sesuai dengan kondisi
masyarakat Indonesia yang multikultural. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam
PPKn, sehingga penggunaan strategi pembelajaran jurisprudential inquiry diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar .
Kata Kunci : strategi pembelajaran, jurisprudential inquiry, hasil belajar PPKn

PENDAHULUAN
Mata pelajaran PPKn merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan
moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik, tetapi yang paling
menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral (Winataputra,
2008; Wahab, 2008; Djahiri, 1996). Oleh karena itu, nilai harus termuat dalam
materi pelajaran PPKn. Sebagai pengayaan teoritik, pendidikan nilai dan moral
sebagaimana dicakup dalam PPKn tersebut, dalam pandangan Lickona (1992)
disebut ―educating for character‖ atau ―pendidikan watak‖.
Masalah karakter bangsa di negara kita menjadi sorotan dan perhatian
semua pihak karena sudah mulai pudar ditandai berbagai kasus yang mencederai
bangsa, seperti tidak lagi mengindahkan nilai dan moral yang melandasi bangsa
yaitu Pancasila. Berbagai pelanggaran nilai dan moral terjadi di masyarakat
termasuk di sekolah, diantaranya adanya kebocoran soal ujian nasional,
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menyontek saat ujian, maraknya tawuran pelajar yang mengarah pada tindak
kriminal dengan menggunakan benda tajam sehingga menimbulkan korban jiwa,
adanya kasus pelecehan seksual, pemerasan dan penganiayaan oleh senior. Di
masyarakat juga terjadi tawuran antar warga, antar desa, dan antar etnis,
kekerasan terhadap anak, dan KDRT. Di samping itu terjadi peningkatan cukup
besar terhadap kejahatan narkoba yang merusak dan menghancurkan masa depan
generasi muda, dan kasus korupsi yang dilakukan aparat negara di pemerintahan.
Hal ini menjadi perhatian pemerintah, sehingga pada puncak peringatan Hari
Pendidikan Nasional tanggal 11 Mei 2010 di Istana Negara, presiden saat itu
Bapak Susilo Bambang Yudoyono mengemukakan pentingnya masalah
pembangungan karakter bangsa. Lahirnya Kurikulum 2013 antara lain didasari
oleh tuntutan pentingnya pendidikan karakter, dan harus diajarkan melalui semua
mata pelajaran.
Secara imperatif pendidikan karakter bukanlah hal baru dalam sistem
pendidikan nasional kita karena tujuan pendidikan nasional dalam semua undangundang yang berlaku dan pernah berlaku (UU No. 4/1950; UU No. 12/1954; UU
No. 2/89; UU No. 20/2003) dengan rumusannya yang berbeda secara substantif
memuat pendidikan karakter. PPKn bersama Pendidikan Agama memiliki peran
yang demikian penting dalam membangun sumber daya manusia yang
berkarakter. Samsuri (2013) menyatakan bahwa kajian PPKn dalam Kurikulum
2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter bagian penting mata
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama
dimana kompetensi inti yang meliputi kompetensi sikap spiritual, sikap sosial,
pengetahuan dan keterampilan secara vertikal dan horisontal menjadi tanggung
jawab semua mata pelajaran. Dalam kenyataannya, pembelajaran PPKn sebagai
program kurikuler masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan tepat, aktivitas
guru masih dominan, siswa lebih banyak menghafal dan membaca, kurang joyfull
learning dan masih berpola “textbookish”. (Wahab, 2008; Mangkoesapoetra,
2004; Suwarma 1990; Zuriah, 2010; Winataputra, 2008).
Winataputra (2008) mengemukakan, PPKn dengan paradigma baru,
menerapkan pembelajaran student-active learning, yaitu pembelajaran yang
memfokuskan pada kegiatan belajar siswa aktif dan inquiry approach, yaitu
pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam proses penggalian
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informasi dalam rangka pemecahan masalah atau perumusan generalisasi.
Pembelajaran inquiry merupakan salah satu strategi pembelajaran yang inovatif,
inquiry tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual tetapi seluruh
potensi yang ada termasuk pengembangan emosional dan keterampilan (Costa,
1985; Mallinson,1991; Joyce & Weil, 1992; Silberman, 1996; Slavin, 1997; Gulo,
2002).
Sementara itu Kurth & Green (2003) mengemukakan perlunya konsep
pendidikan kewarganegaraan yang responsif terhadap tantangan di era globalisasi.
Generasi muda dituntut untuk mengerti apa yang terjadi di sekitarnya dengan
membahas isu-isu sosial yang berkembang. Dengan demikian strategi
pembelajaran jurisprudential inquiri berhubungan erat dengan pendekatan
Contextual Teaching and Learning (CTL). Dalam pendekatan CTL guru
mengaitkan materi bahan ajar dengan situasi dunia nyata siswa. Hal ini
mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dengan
penerapannya dalam kehidupan siswa sebagai angota keluarga dan masyarakat,
sehingga hasil pembelajaran akan lebih bermakna dan bermanfaat. Pembelajaran
tidak lagi sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi berlangsung
secara alamiah dimana pembelajaran diarahkan kepada ketercapaian keterampilan
dalam konteks kehidupan nyata dalam suasana yang menyenangkan.
Suatu proses dan hasil pembelajaran, selain dipengaruhi faktor eksternal,
juga dipengaruhi faktor internal. Kemampuan berpikir logis merupakan salah satu
faktor internal yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam memahami
materi dalam pembelajaran. Berpikir logis adalah kesanggupan kegiatan berpikir
yang didasarkan pada kaidah-kaidah, aturan, sistematika dan teknik berpikir yang
tepat dan benar, sehingga tidak mengandung kesalahan dan dapat menghasilkan
kesimpulan yang benar. Kemampuan berpikir logis merupakan salah satu
karakteristik yang dimiliki peserta didik sebagai potensi psikologis yang turut
mempengaruhi efektivitas pembelajaran, karenanya aspek ini perlu mendapat
perhatian guru dalam pembelajaran .
Menurut Kowalski (2006) berpikir logis tidak hanya dikembangkan pada
disiplin ilmu kognitif saja, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam ilmu sosial dan
diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk hal
yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sosial.
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Nicotera, et.al (2013) mengungkapkan hasil penelitiannya yang menyisipkan
unsur berpikir logis dalam menyelesaikan permasalahan perbedaan di sekitar
siswa, dan berpikir logis membuat siswa memiliki sikap berkewarganegaraan
yang baik. Menurut Nicotera saat siswa terbiasa berpikir dengan sistematis
(berpikir logis) maka masalah-masalah umum yang terjadi pada siswa dapat
mereka telaah dan selesaikan dengan pikiran yang matang.
Tulisan ini mencoba menguraikan pengaruh strategi pembelajaran
jurisprudential inquiry dalam pembelajaran PPKn, dengan memperhatikan
kemampuan berpikir logis siswa sebagai salah satu faktor internal yang
mempengaruhi hasil belajar.

PEMBAHASAN
Salah satu tugas dan peran PPKn dalam konteks kurikulum persekolahan
adalah menggariskan komitmen untuk melakukan proses pembangunan karakter
bangsa (national and character building). Menurut Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006, ―Mata pelajaran PPKn merupakan mata
pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami
dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara
Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila
dan UUD 1945‖. Samsuri (2013) mengemukakan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
mengikuti Gerhard (2013) mengubah paradigma PPKn yang semula berfokus
kepada program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan menjadi
pendekatan yang menekankan sikap-sikap personal-individual, moral dan perilaku
sosial sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam
―kehidupan bersama‖ yang menghargai hak-hak asasi manusia dan demokrasi di
dunia yang penuh konflik.
Menurut Wahab (2008) pembelajaran PPKn belum banyak mengalami
perubahan, padahal sebagai suatu bidang kajian dan program studi, PPKn sering
mengalami perubahan nama karena sangat rentan terhadap perubahan politik.
Apabila dilihat dari tiga aspek pembelajaran, yaitu aspek isi, pendekatan, dan
proses, pembelajaran PPKn masih belum banyak berubah. Dari segi isi, misalnya
masih lebih menekankan pada pengetahuan untuk dihafal dan bukannya materi
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pembelajaran yang mendorong berpikir apalagi berfikir kritis siswa. Dari segi
pendekatan, yang lebih ditonjolkan adalah pendekatan politis dan kekuasaan,
sementara dari segi proses pembelajaran atau sistem penyampaiannya masih lebih
menekankan pada pembelajaran satu arah, dengan dominasi guru yang menonjol.
Dengan demikian hasilnya sudah dapat diduga kurang maksimal, hal ini
menunjukkan pembelajaran yang berkualitas masih merupakan persoalan utama
dalam pembelajaran PPKn.
Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) dan Al Hakim, dkk.
(2014) tujuan negara mengembangkan PPKn agar setiap warga negara menjadi
warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki
kecerdasan (civics intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun
spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility); dan
mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Warga negara yang baik juga
merupakan misi PPKn, dalam arti seluas-luasnya yaitu warga negara yang
memahami tentang dunia politik dan mampu berperan di dalamnya terutama
dalam mendukung atau berpartisipasi mewujudkan negara yang demokrasi,
berkemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Hal ini berarti PPKn sebagai program
pengajaran tidak hanya menampilkan sosok program dan pola KBM yang hanya
mengacu pada aspek kognitif saja, melainkan secara utuh dan menyeluruh yakni
mencakup aspek afektif dan psikomotor. Selain aspek-aspek tersebut PPKn juga
mengembangkan pendidikan nilai, karena nilai tidak bisa diajarkan ataupun
ditangkap sendiri, tetapi dicerna melalui proses belajar.
Salah satu strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi, berpikir logis dan kritis, yang dapat meningkatkan
keaktifan siswa dengan menganalisis dan mendiskusikan permasalahn sosial di
masyarakat, dengan pemecahan masalah secara ilmiah, sehingga siswa memiliki
kepribadian yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai salah satu tujuan
pembelajaran PKn adalah strategi pembelajaran inquiry.
Strategi jurisprudential inquiry didasarkan atas pemahaman terhadap
masyarakat, dimana setiap orang berbeda pandangan dari prioritas satu sama lain,
dan nilai-nilai sosialnya saling berkronfrontasi satu sama lain. Memecahkan
masalah kompleks dan kontroversial di dalam konteks aturan sosial yang
produktif membutuhkan warga negara yang mampu berbicara satu sama lain dan
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bernegosiasi tentang keberbedaan tersebut. Hal ini membutuhkan para siswa
untuk merumuskan masalah ini sebagai masalah kebijakan publik dan
menganalisis posisi alternatif tentang mereka. Warga perlu memahami isu-isu
kritis saat ini dan berbagi dalam perumusan kebijakan. Dengan memberi mereka
alat untuk menganalisis dan memperdebatkan isu-isu sosial, pendekatan
yurisprudensi membantu siswa dalam partisipasinya sebelum memberikan definisi
atau rumusan yang tegas mengenai nilai-nilai sosial (Shaver, 1995).
Strategi pembelajaran jurisprudential inquiry menekankan pemecahan
masalah untuk menjawab pertanyaan melalui diskusi, debat, dan adu argumentasi.
Oliver dan Shaver (1974) menyatakan melalui strategi jurisprudential inquiry
peserta didik belajar berpikir secara terstruktur dengan diskusi dan debat untuk
menentukan pandangan dan menetapkan posisinya dalam membahas isu-isu sosial
yang kontemporer. Uno (2007;21) mengemukakan jurisprudential inquiry mampu
menghasilkan individu calon warga negara yang mampu mengatasi konflik
perbedaan dalam berbagai hal. Hal ini menunjukkan strategi pembelajaran
jurisprudential inquiry cocok diterapkan dalam pembelajaran PPKn. Sejpal
(2003) mengemukakan jurisprudential inquiry dapat

membantu siswa untuk

berpikir secara terstruktur tentang isu terkini. Selanjutnya dikemukakan melalui
strategi jurisprudential inquiry siswa mempelajari berbagai isu untuk mengambil
posisi tentang pendapatnya melalui debat intelektual.
Ditinjau dari hasil belajar siswa, Mulyasa (2013) mengemukakan bahwa
sekolah secara bertahap dan berkelanjutan perlu menetapkan dan meningkatkan
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mencapai ketuntasan ideal, yaitu level
3,66-4,00 atau 80-100 (sangat baik = SB). Sementara itu SMAN 8 Kota Malang
menetapkan KKM 70 untuk semua mata pelajaran, kecuali kelas akselerasi, KKM
ditetapkan 80. Hasil penilaian ketuntasan belajar PPKn di SMAN 8 Kota Malang
masih belum mencapai ketuntasan ideal. Pada tahun ajaran 2014/2015 siswa kelas
X SMAN 8 Kota Malang, nilai rata-rata B (level 2,66- 3.33 atau 65-79). Untuk
memenuhi tuntutan tersebut, selanjutnya Mulyasa (2013:131) menyatakan perlu
dikembangkan pengalaman belajar yang kondusif untuk membentuk manusia
yang berkualitas tinggi, baik mental, moral, maupun fisik.
Perolehan hasil belajar dipengaruhi oleh kondisi pembelajaran serta
interaksi antara metode dengan kondisi pembelajaran sebagaimana dikemukakan
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oleh Seels & Richey (1994) dan Dick, dkk. (2001), yang menyatakan pencapaian
hasil belajar dipengaruhi oleh : (1) metode atau strategi pembelajaran yang
diterapkan, (2) kondisi pembelajaran yang terbentuk, dan (3) interaksi antara
metode dengan kondisi pembelajaran. Hal ini menegaskan salah satu faktor yang
mempengaruhi hasil belajar adalah strategi pembelajaran yang diterapkan dan
karakteristik pebelajar (Slavin, 2005; Moore, 2005; Degeng, 1997). Karena
strategi pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar, maka pemilihan strategi
pembelajaran menjadi penting diperhatikan dalam proses pembelajaran agar
diperoleh hasil yang optimal.
Pemilihan strategi pembelajaran mempertimbangkan tujuan dan materi
bahan ajar. Strategi pembelajaran jurisprudential inquiry dapat memberikan
pengalaman dan kesadaran serta tanggung jawab sebagai warga negara dengan
pembelajaran yang melibatkan siswa membahas isu-isu yang tengah dihadapi
masyarakat dan negara dengan diskusi dan debat berdasarkan data, fakta, dan teori
ilmiah yang dilakukan secara sistematis. Pembelajaran dengan strategi
jurisprudential inquiry akan menggiring siswa pada dunia nilai yang dipakai
dalam hal kebijakan publik. Perdebatan tentang kebijakan publik perlu
diperhitungkan sebab kebijakan publik membutuhkan nilai-nilai yang seimbang.
Pembelajaran jurisprudential inquiry melatih siswa untuk peka terhadap
permasalahan sosial, mengambil posisi (sikap) terhadap permasalahan tersebut,
serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan valid.
Dengan demikian strategi jurisprudensial inquiry dapat digunakan pada siswa
SMA terutama kelas X yang ruang lingkup materi PPKN meliputi : dinamika
kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penangannya secara adil; nilai dan moral
yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945; semangat mengatasi ancaman
untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika; dan
dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik
Indonesia.
Penerapan strategi pembelajaran jurisprudential inquiry ini memberi
peluang kepada para siswa untuk mengembangkan kebijakan publik dan
keterampilan dialog/berdebat dengan menggunakan jenis kompetensi yang
dimiliki. Penelitian tentang jurisprudential inquiry dikemukakan Sejpal (2003)
yang menyatakan model jurisprudential inquiry dapat membantu siswa untuk
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berpikir secara terstruktur tentang isu terkini. Siswa mempelajari berbagai isu
untuk mengambil posisi tentang pendapatnya melalui debat intelektual.
Tahapan pembelajaran yurisprudential inquiry terdiri dari enam tahapan,
yaitu: Tahap Pertama; mengarahkan siswa pada kasus, Tahap Kedua;
mengidentifikasi

isu,

Tahap Ketiga; memilih

posisi,

Tahap Keempat;

mengeksplorasi sikap atau pendirian serta bentuk argumentasi, Tahap Kelima;
menegaskan dan mengkualifikasi posisi, Tahap Keenam; menguji untuk
mengembangkan potensi siswa secara optimal. Tidak ada strategi dan model yang
jelek, dan baik untuk semua mata pelajaran asumsi faktual di balik posisi yang
sudah qualified.
Suatu strategi pembelajaran akan dikatakan baik apabila mampu
membangun kondisi pembelajaran karena kondisi yang dihadapi tidak sama.
Walau demikian tentu ada keunggulan dan kelemahan dari tiap-tiap strategi
pembelajaran. Berikut dikemukakan kelebihan dan kelemahan dari strategi
jurisprudential inquiry :
Kelebihan strategi Jurisprudential Inquiry :
1.

Memotivasi siswa untuk aktif menganalisis sebuah kasus sehingga tidak
mudah menentukan sikap dan menyimpulkan tanpa dasar.

2.

Memotivasi siswa untuk berdebat secara aktif dan memberi argumen logis
dan rasional, sehingga meningkatkan kemampuan verbal siswa.

3.

Mengembangkan keterbukaan dan menghargai perbedaan pendapat

4.

Mengembangkan pengetahuan dan wawasan siswa tentang sebuah kasus

5.

Banyak isu sosial yang berkembang dalam masyarakat sehingga model ini
mudah diterapkan untuk setiap kompetensi dasar.

Kelemahan Jurisprudential Inquiry :
1.

Membutuhkan implementasi yang cukup lama karena perubahan metode
pembelajaran sebelumnya yang tidak menuntut keaktifan siswa.

2.

Sulit untuk mengarahkan argumentasi siswa pada awalnya karena tidak
semua siswa mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga tidak menutup
kemungkinan terjadi debat kusir.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk penerapan strategi

jurisprudential inquiry dibutuhkan wawasan dan pengetahuan yang cukup untuk
menganalisis isu baik oleh guru maupun siswa, dan kreatifitas guru dalam
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membuat perencanaan, memotivasi siswa untuk aktif, mendorong siswa berani
berdialog, berpendapat, bersikap, menganalisis sikap, berargumentasi dan
menghargai perbedaan pendapat.
Agar tidak terjadi debat kusir, dalam melakukan adu argumentasi saat debat,
kemampuan berpikir logis siswa perlu diperhatikan. Kemampuan berpikir logis
adalah kemampuan melakukan kegiatan berpikir secara benar dan tepat yang
didasarkan pada patokan dan kaidah-kaidah serta tahapan yang sistematis
sehingga diperoleh kesimpulan yang benar (Bakry, 2001; Hasan, 1994; Ahmadi
dan Supriyono, 1991; Kartono, 1990).
Memperhatikan keenam tahapan yang harus dilalui dalam penerapan
pembelajaran yurisprudential inquiry, terlihat jelas siswa diarahkan untuk belajar
secara aktif, terbagi dalam dua kelompok yang kontraversial, berdiskusi untuk
pemecahan masalah dengan debat, beradu argumentasi berdasarkan pendapat yang
didasarkan hasil penelusuran berbagai sumber bacaan berupa teori, data dan fakta.
Selanjutnya dari perdebatan yang kontraversial tersebut, siswa dapat menegaskan
sikap

dan

posisinya

untuk

menguji

kebenaran

pendapatnya.

Aktivitas

pembelajaran dengan strategi yurisprudential inquiry melalui debat dengan adu
argumentatif akan berlangsung baik dengan kemampuan berpikir logis dan kritis
yang dimiliki siswa. Dengan demikian perolehan hasil belajar ditemukan sendiri
oleh siswa, sehingga siswa memiliki rasa percaya diri, dan memiliki keterampilan
sosial yang baik.
Menurut Piaget (1988), siswa SMA berada pada fase perkembangan
operasional formal, yang ditandai dengan kemampuan berpikir tinggi atau berpikir
ilmiah. Pembelajaran pada fase ini menggunakan pendekatan berbasis masalah,
menggunakan pendekatan konstruktivis, melakukan aktivitas menyelidiki,
meneliti, dan membandingkan, di samping tetap menggunakan strategi lainnya.

PENUTUP
PPKn, memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan watak dan
pembentukan karakter, untuk itu guru PPKn harus dapat merancang dan
mengembangkan strategi yang tepat sesuai tujuan dan materi pembelajaran PPKn.
Salah satu strategi pembelajaran yang bersifat inovatif, dan konstruktif dan sesuai
dengan pembelajaran PPKn adalah strategi pembelajaran jurisprudential inquiry.
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Strategi pembelajaran jurisprudential inquiry menekankan pemecahan
masalah untuk menjawab pertanyaan melalui diskusi, debat, dan adu argumentasi.
Dengan demikian siswa belajar berpikir secara terstruktur dengan diskusi dan
debat untuk menentukan pandangan dan menetapkan posisinya dalam membahas
isu-isu sosial yang kontemporer. Aktivitas pembelajaran dengan strategi
yurisprudential inquiry melalui debat dengan adu argumentatif akan berlangsung
baik apabila didasarkan pada kemampuan berpikir logis dan kritis yang dimiliki
siswa. Di samping itu, kemampuan berpikir logis siswa perlu diperhatikan. agar
tidak terjadi debat kusir, dalam melakukan adu argumentasi saat debat
berlangsung.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian dan pengembangan ini untuk menghasilkan suplemen video berteknologi
augmented reality pada buku pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah
4 Singosari Malang yang valid dan efektif sebagai sumber belajar dalam mata pelajaran
pendidikan kewarganegaraan
materi pancasila sebagai ideologi & dasar negara,
pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan dan kedaulatan rakyat. Penelitian ini
mengadaptasi model pengembangan Borg and Gall, langkah-langkah pengembangan ini yaitu
Reseacrh Information Collecting, Planning, Development Preliminary Form Of Product,
Preliminary Field Testing, Main Product Revision, Main Field Testing, Revision and Final
Product. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan, suplemen pembelajaran ini dinyatakan
valid dan efektif untuk digunakan sebagai sumber belajar.
Kata Kunci: pengembangan, augmented reality, pendidikan kewarganegaraan

Berbagai masalah pasti muncul dalam sekolah tersebut sejak berdirinya
sekolah. Contoh masalah yang ada di kalangan pelajar adalah menurut Ibad
(2012:9-10) terjadi Free seks sebelum nikah di kalangan remaja di desa Beran,
Ngawi . Permasalahan pada kasus diatas yakni lunturnya moral dan kesadaran
nilai – nilai yang terkandung dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. .
Pengetahuan tentang nilai dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan
termasuk dalam domain afektif atau sikap. Pada pembelajaran PKN kelas 8 SMP
Muhammadiyah 4 Singosari Malang semester 2 materi pokok : kerja sama,
demokrasi, dan kedaulatan. Dengan tujuan pembelajaran menampilkan sikap
positif dengan harapan dapat menerapkan nilai dan norma kerja sama, demokrasi
dan kedaulatan. Dengan proses pembelajaran di kelas guru menggunakan ceramah
dan media buku. Ceramah guru menjelaskan sebatas pengetahuan saja belum
secara optimal menjelaskan gambaran secara mendetail contoh penerapan nilai
dan norma ketiga materi diatas dikarenakan keterbatasan daya ingat guru. Media
yang digunakan dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan media berupa
buku mata pelajaran. Buku pelajaran tersebut berisikan teks, bagan dan gambar
diam, dan tabel.Contoh materi menanamkan rasa kerja sama dalam sebuah buku
tidak mengisahkan sedetail layaknya sebuah cerita dan tidak ada unsur bermain di
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dalamnya Untuk mewujudkan hal tersebut meningkatkan pemahaman contoh
materi menanamkan rasa kerja sama yang mampu dipahami oleh berbagai macam
gaya belajar siswa, berdasarkan hal tersebut buku pelajaran pendidikan
kewarganegaraan

tersebut

akan

ditambahkan

suplemen

berteknologikan

augmented reality video.
Menurut Martono (2011:61) ―tujuan teknologi augnented reality adalah
penambahan pengertian dan informasi dimana sistem augmented reality
mengambil dunia nyata sebagai dasar dan menggabungkan beberapa teknologi
untuk menambahkan data secara kontekstual guna menambah pemahaman
seseorang secara jelas.‖ Penggunaan suplemen augmented reality video
dimaksudkan memberikan contoh materi menanamkan rasa kerja sama. Nilai –
nilai dan moral dari sebuah materi pelajaran contoh materi menanamkan rasa kerja
sama dapat disajikan dengan video, salah satu format video ialah drama. Menurut
Efendi (2005:9) ―drama adalah kisah atau cerita yang melibatkan konflik atau
emosi.‖ Pemilihan format drama yang diharapkan siswa mampu memperoleh
pesan – pesan moral berisi nilai dan norma dalam materi menanamkan rasa kerja
sama dari sebuah peristiwa atau kejadian. Menurut Setyosari & Sihkabuden
(2005: 140 – 141) menjelaskan beberapa kelebihan media video antara lain : dapat
merekam peristiwa atau kejadian dalam bentuk suara dan rupa sekaligus dalam
waktu yang singkat dapat ditampilkan kembali hasil rekaman tersebut.
Penggunaannya dapat diulang-ulang, sehingga lebih memperjelas pengamatan.
Hal ini tidak dapat dihayati oleh siswa dengan menggunakan metode ceramah.
Berkembangnya era teknologi informasi dan komunikasi misalnya saja maraknya
penggunaan smartphone dan tablet. Tidak hanya bidang teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) saja yang telah melakukan terobosan-terobosan baru di bidang
teknologi.
Penggunaan perangkat mobile dalam kegiatan pembelajaran bukan
merupakan hal yang tidak dapat dilakukan. Molenda dan Boling (2008: 98)
menjelaskan bahwa ―...., sumber-sumber mobile mungkin dapat digunakan untuk
meningkatkan kinerja dan penyampaian tradisional dengan menggunakan mode
hybrid‖. Sehingga, dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran serta untuk
pencapaian tujuan pembelajaran maka dapat digunakan perangkat-perangkat
mobile

sebagai

perantara

untuk

penyampai

pesan/informasi.

Dalam
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pengaplikasian augmented reality, smartphone tersebut berfungsi sebagai alat
pembaca (scaner) sebuah marker atau penanda yang telah tercetak pada buku
pelajaran pendidikan kewarganegaraan sehingga mampu memproyeksikan sebuah
video pembelajaran.

METODE
Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil
adaptasi dari model penelitian dan pengembangan (Research and Development)
dari Borg dan Gall (1983). Dalam model R & D yang diadaptasi terdapat beberapa
tahap pelaksanaan yang disajikan dalam bagan dibawah ini:
1. Research and
Information
Collecting

6. Main Field Testing

2. Planning

3. Development
Preliminary Form Of
Product

5. Main Product
Revision

4. Preliminary Field
Testing

7. Revision and Final
Product

Bagan Adaptasi Model Research and Development Borg dan Gall (1983)

Suplemen pembelajaran divalidasikan pada ahli media dan ahli materi
sebelum diuji cobakan pada subjek penelitian. Subjek penelitian dalam
pengembangan suplemen pembelajaran ini adalah siswa kelas 8 SMP
Muhammadiyah 4 Singosari Malang dan/atau siswa yang sedang menempuh mata
pelajaran pendidikan kewarganegaraan 36 siswa. Suplemen pembelajaran
divalidasikan pada ahli media untuk melihat kevalidan suplemen pembelajaran
jika digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan pada ahli materi untuk melihat
validitas materi materi yang terdapat dalam suplemen pembelajaran. Desain uji
coba yang digunakan yaitu uji coba lapangan lapangan awal dengan jumlah 12
siswa, uji coba lapangan utama berjumlah 30 siswa.
Penelitian pengembangan ini menggunakan beberapa instrumen untuk
mengumpulkan data, antara lain: wawancara, angket, tes dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini, data yang perlu di analisis adalah data kuantitatif
yang merupakan skor dari angket dan tes hasil belajar.
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Analisis Data Angket
Rumus perhitungan data angket (ahli media, ahli materi dan siswa)
(Arikunto, 2006:236):
Rumus untuk mengolah data secara keseluruhan item

Keterangan :
P = Persentase Kevalidan
100% = Konstanta
Interpretasi Data Hasil Angket
Setelah diperoleh hasil data kemudian dikelola dengan menggunakan
rumus diatas, maka hasil tersebut dicocokkan dengan kriteria tingkat validitas
sebagai berikut:
Tabel 1 Kriteria Tingkat Kelayakan (Adaptasi Arikunto, 2010)
Kategori

Persentase (%)

Skor

Keterangan

A

76 – 100

4

Valid

B

51 – 75

3

Cukup Valid

C

26 – 50

2

Kurang Valid

D

0 – 25

1

Tidak Valid

Keterangan tabel kriteria :
1. Apabila hasil analisis memperoleh kriteria A (76% - 100%) maka suplemen
pembelajaran tersebut termasuk kualifikasi valid.
2. Apabila hasil analisis memperoleh kriteria B (51% - 75%) maka suplemen
pembelajaran tersebut termasuk kualifikasi cukup valid dan media perlu revisi
kecil.
3. Apabila hasil analisis memperoleh kriteria C (26% - 50%)maka media tersebut
termasuk kualifikasi kurang valid dan suplemen pembelajaran harus direvisi
besar
4. Apabila hasil analisis memperoleh kriteria D (≤ 25%)

maka suplemen

pembelajaran tersebut termasuk kualifikasi tidak valid dan tidak boleh
digunakan.
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Analisis Hasil Belajar Siswa
Pengolahan data tes hasil belajar dilakukan dengan cara menghitung hasil
belajar sesudah pemanfaatan suplemen pembelajaran. Uji coba dilakukan kepada
siswa yang sedang menempuh mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.
Cara penghitungan tes hasil belajar siswa dengan membandingkan skor
yang diperoleh siswa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan
acuan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yakni 75.
Dari jumlah siswa yang mencapai KKM kemudian dilakukan analisis
untuk menentukan keefektifan suplemen pembelajaran dengan menggunakan
rumus (Arikunto, 2006:236)
Rumus untuk mengolah keefektifan suplemen pembelajaran:

Keterangan :
P = Persentase Ketuntasan Pencapaian Hasil Belajar
100% = Konstanta
Interpretasi Data Hasil Belajar
Pembelajaran dengan memanfaatkan suplemen pembelajaran dikatakan
berhasil jika skor tes hasil belajar yang diperoleh siswa telah mencapai KKM.
Berdasarkan tes hasil belajar yang diperoleh kemudian dilakukan perhitungan
seperti di atas, kemudian dicocokkan dengan tabel kriteria efektivitas suplemen
pembelajaran sebagai berikut ini:
Tabel 2 Kriteria Tingkat Keberhasilan (Adaptasi Arikunto, 2000)
Kategori

Rentangan
Persentase (%)

Kualifikasi

A

80 – 100

Efektif

B

60 – 79

Cukup Efektif

C

40 – 59

Kurang Efektif

D

<40

Tidak Efektif

Pembelajaran menggunakan suplemen animasi berteknologi augmented
reality dikatakan efektif jika minimal 80% dari jumlah siswa dapat mencapai hasil
belajar tuntas (KKM ≥ 75)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada tiga responden, yakni 1
orang ahli media dan 1 orang ahli materi serta pada uji coba lapangan awal
sebanyak 12 siswa, uji coba kelompok utama sebanyak 30 siswa, maka dapat
diinterpretasikan sebagai berikut:
Tabel 3 Data Validasi

No

Responden

Rata-Rata

Kriteria

1

Ahli Media

97%

Valid

2

Ahli Materi

77%

Valid

3

Uji Coba Lapangan Awal

89%

Valid

4

Uji Coba Lapangan Utama

87,90%

Valid

Setelah dilakukan validasi, kemudian dilanjutkan dengan tes hasil belajar
untuk mengetahui tingkat keefektifan penggunaan suplemen pembelajaran. Dari
hasil belajar diketahui bahwa suplemen pembelajaran efektif digunakan untuk
kegiatan pembelajaran. Hal ini terbukti dari hasil pengolahan nilai hasil belajar
bahwa sebanyak 31 dari 36 siswa atau 86,11% telah mencapai nilai KKM ( ≥ 75)
dan 5 siswa atau 14,99% belum mencapai KKM.
Produk suplemen pembelajaran yang dihasilkan dikemas dalam bentuk CD
dan buku petunjuk pemanfaatan. Dalam CD berisi program aplikasi untuk
perangkat mobile smartphone dengan materi pancasila sebagai ideologi & dasar
negara, pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan dan kedaulatan
rakyat untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 8 SMP. Dalam
suplemen pembelajaran ini terdapat video yang dikemas secara menarik dan
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Buku petunjuk pemanfaatan berisi tujuan
pembelajaran,

petunjuk

penggunaan

suplemen

pembelajaran,

prosedur

pemanfaatan, dan evaluasi.
Pemanfaatan produk ini tergolong mudah karena user yang memiliki
smartphone dengan spesifikasi OS android yang telah ditentukan tinggal
memasukkan kepingan CD yang berisi program aplikasi augmented reality video
ini ke dalam CD ROM. Kemudian program yang terdapat di dalam CD tersebut
dikirim melalui bluetooth atau kabel data ke smartphone masing-masing.
Kemudian program aplikasi yang telah dikirimkan di install pada masing-masing
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smartphone. Untuk memulai pengoperasiannya, user harus membuka program
aplikasi yang telah ter-install dan mengarahkan kamera ke marker yang telah
ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pada hasil pengembangan suplemen augmented reality video
pada buku pelajaran pendidikan kewarganegaraan pokok bahasan materi pancasila
sebagai ideologi & dasar negara, pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek
kehidupan dan kedaulatan rakyat kelas 8 SMP Muhammadiyah 4 Singosari
Malang, dapat disimpulkan bahwa suplemen pembelajaran ini valid dan efektif
untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Agar produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam
kegiatan pembelajaran, maka terdapat beberapa saran yang terkait dengan
suplemen augmented reality video ini, bagi guru mata pelajaran, agar kegiatan
pembelajaran selanjutnya dapat menggunakan suplemen augmented reality video
dengan tujuan agar pembelajaran yang selama ini diterapkan di SMP
Muhammadiyah 4 Singosari Malang tetap berjalan dengan baik dan siswa dapat
memperoleh sumber belajar yang semaksimal mungkin. Sebelum memanfaatkan
suplemen augmented reality video ini, demi kelancaran proses kegiatan
pembelajaran sebaiknya guru memastikan: (1) Mayoritas siswa memiliki
perangkat mobile smartphone sesuai dengan spesifikasi minimal yang telah
ditentukan.; (2) Marker (penanda) materi yang akan digunakan sesuai dengan
program aplikasi yang di install oleh siswa pada smartphonenya; (3) Membaca
dengan cermat petunjuk pemanfaatan yang ada. Bagi siswa dalam memanfaatkan
suplemen augmented reality video ini adalah harus memiliki keterampilan untuk
mengoperasikan smartphone. Siswa hendaknya membaca dengan cermat buku
petunjuk pemanfaatan suplemen augmented reality video dengan baik. Agar
dalam mengoperasikan suplemen augmented reality video tidak menghadapi
kesulitan yang berarti.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ONLINE BERBASIS WEB
PADA MATA KULIAH DASAR-DASAR KEPENYIARAN DI JURUSAN
TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Evi Nur Afiyah, Sulthoni, Arafah Husna
Universitas Negeri Malang
Email: namakuevi09@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah: menghasilkan produk media berbasis web yang valid untuk
pembelajaran pada matakuliah Dasar-dasar Kepenyiaran di Jurusan Teknologi Pendidikan.
Model Pengembangan yang digunakan oleh peneliti adalah Gayle V. Davidson-Shivers & Karen
L. Rasmussen yang memiliki karakteristik yang dominan pada pengembangan berbasis web.
Rasmussen memilikifase-fasepengembanganantaralain : 1). Analisa; 2). RencanaEvaluasi 3) Fase
Serentak yang meliputi desain, pengembangan sistim, ujico badan implementasi dan evaluasi
formatif. Fase ini dapat dilakukan bekali-kali hingga batas waktu yang tidak ditentukan;
4).Implementasi Menyeluruh; 5). Evaluasi Sumatif dan Penelitian. Hasil validasi isi terhadap
kelayakan media pembelajaran ini menunjukkan hasil yang valid dengan perhitungan skor dari
validasi ahli media 93,33%, validasiahlimateri 85%, ujicoba perorangan 84,16%, dan ujicoba
kelompok kecil 79,4%, uji lapangan 80,16 %. Hasil pengembangan media pembelajaran blended
berbasis web ini telah direvisi dan siap digunakan. Saran pengembang untuk pengembang
berikutnya yaitu agar terus melakukan peningkatan kualitas terhadap proses pengembangan
media, khususnya media web pembelajaran ini.
Kata Kunci: Media, Pembelajaran Berbasis Web, Online

PENDAHULUAN
Jurusan TEP FIP UM memiliki potensi untuk mengembangkan strategi
pembelajaran

blended

learning.

Mahasiswa

serta

dosen

yang

mampu

mengoperasikan computer serta mengerti tentang internet sangat mendukung
untuk melaksanakan blended learning dalam proses pembelajaran. Fasilitas yang
ada seperti Lab Komputer, wifi yang dapat diakses disekitar kampus dapat
dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan kesiapan yang
matang serta situasi yang mendukung diharapkan penerapan blended learning
dapat mempermudah proses pembelajaran.
Dasar-dasar Kepenyiaran merupakan salah satu mata kuliah yang ada di
Jurusan TEP FIP UM. Banyak sekali materi yang harus disampaikan pada
matakuliah ini tetapi waktu yang disediakan masih kurang jika harus mendalami
materi yang ada pada matakuliah ini. Sedikitnya pengikut matakuliah ini juga
menjadi kendala dalam menerapkan metode diskusi pada saat pembelajaran
dikelas. Dari latar belakang masalah yang ada dilapangan, mendorong penelitin
mencoba menerapkan strategi pembelajaran blended learning pada matakuliah
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Dasar-dasar Kepenyiaran ini. Penerapan blended learning pada matakuliah Dasardasar kepenyiaran ini nantinya akan dibuat media pembelajaran blended berbasis
web.
Media yang digunakan dalam pembejaran online nantinya yaitu web yang
dikelola menggunakan LMS (Learning Management System). Amiroh (2012:1)
menjelaskan bahwa LMS (Lerning Mangement System) merupakan apikasi
perangkat lunak yang digunakan oleh kalangan pendidik, baik universitas/
perguruan tinggi dan sekolah sebagai media pembelajaran online berbasis internet
(e-learning).
Pengimplementasian Blended Learning dapat dilakukan melalui kegiatan
face-to-face seperti diskusi dikelas dan online yaitu memanfaatkan website yang
menggunakan LMS (Learning Mangement System). Kegiatan pembelajaran facetoface merupakan kegiatan pembelajaran langsung dimana pendidik bertemu
langsung dengan peserta didik dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di waktu
dan tempat yang sama. Dalam pembelajaran face-to-face peserta didik dapat
langsung berinteraksi dengan dosen dan peserta didik yang lainnya. Dengan
menggunakan LMS ini dosen dapat membuat materi pempelajaran online
(berbasis web), mengelola kegiatan pembelajaran, memfasilitasi interaksi,
komunikasi, kerjasama antar guru dan siswa. LMS juga mendukung berbagai
aktivitas, antara lain: administrasi, penyampaian materi pembelajaran, penilaian
(tugas,

quiz),

pelacakan/tracking

dan

monitoring,

kolabirasi,

dan

komunikasi/interaaksi.

METODE PENELITIAN
Model yang akan dikembangkan mengacu pada model pengembangan
Gayle V. Davidson-Shivers & Karen L. Rasmussen (2006:73). Secara keseluruhan
model Gayle V. Davidson-Shivers dan Karen L. Rasmussen merupakan metode
pengembangan yang memiliki karakteristik yang dominan pada pengembangan
berbasis web.
Kalkulasi presentase Pengembangan Media Pembelajaran Online Berbasis
Web yang peneliti pakai dalam pembelajaran online di Jurusan TEP FIP UM yaitu
25%:75% dimana dari 16 pertemuan untuk pembelajaran online hanya 4 kali
pertemuan saja, untuk data lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran I. Topik
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materi yang natinya dikembangakan dalam media pembelajaran online berbasis
web yaitu ada 3 topik antara lain; (1) Teknik Penyiaran, (2) System Penyiaran, (3)
Rancangan Program Penyiaran TV dan Radio. Dalam pengembangan media
pembelajaran online berbasis web ini menggunakan Model Gayle V. DavidsonShivers dan Karen L. Rasmussen memiliki fase-fase pengembangan antara lain:
1). Analisa; 2).Rencana Evaluasi; 3) Fase Serentak yang meliputi desain,
pengembangan sistim, ujicoba dan implementasi dan evaluasi formatif. Fase ini
dapat dilakukan berkali-kali hingga batas waktu yang tidak ditentukan;
4).Implementasi Menyeluruh; 5). Evaluasi Sumatif dan Penelitian.
Salah satu teknik pengambilan data dalam proses validasi media adalah
dengan menggunakan angket. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung
data kelompok ada 2 yaitu:
a. Untuk mengolah data ahli media, ahli materi dan tanggapan siswa adalah :

Keterangan :
P

: Prosentase kevalidan

X : Jumlah total skor jawaban validator (nilai nyata)
Xi :Jumlah total skor jawaban tertinggi (nilai harapan)
(Arikunto, 2004).
Pedoman yang digunakan menginterpretasi hasil analisis data, angket
ditetapkan criteria sebagai berikut :
Tabel 3.4 Kriteria validasi analis persentase
Persentase

Kategori

Kualifikasi

Skor

76-100

A

Valid

4

56-75

B

Cukup valid 3

40-55

C

Kurang

(%)

2

valid
0-39

D

Tidak valid

1
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengembangan media ini berisi materi tentang Teknik Penyiaran,
System Penyiaran dan Rancangan Program Penyiaran dan divalidasikan kepada
ahli media, ahli isi dan responden sebagai pengguna (mahasiswa). Media tersebut
dinyatakan valid atau layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran berbasis
web pada matakuliah Dasar-dasar Kepenyiaran Jurusan Teknologi Pendidikan
Universitas Negeri Malang. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan statistic
yaitu dari ahli media didapatkan skor presentase sebesar 93,33%, ahli isi
didapatkan skor presentase sebesar 85%, dari responden perseorangan didapatkan
skor presentase sebesar 84,16%, dari responden kelompok kecil didapatkan skor
presentase sebesar 79,4%, dan dari uji lapangan didapatkan skor presentase
sebesar 80,16%. Hal ini menunjukkan bahwa media ini valid atau layak untuk
digunakan sebagai media pembelajaran pada matakuliah Dasr-dasar Kepenyiaran
Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang.

KESIMPULAN
Media Pembelajaran berbasis Web pada Matakuliah Dasar-dasar
Kepenyiaran diproduksi dan dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran
yaitu menghasilkan produk dan menguji validitas media agar dapat digunakan
dalam pembelajaran.
Dengan adanya media web pembelajaran ini, selain belajar secara tatap
muka mahasiswa juga dapat melakukan kegiatan belajar on-line. Web
pembelajaran ini dapat membantu mahasiswa untuk dapat belajar kapanpun dan
dimanapun. Penggunaan media pembelajaran berbasis web ini jugadidukung
adanya buku petunjuk bagi mahasiswa (user) dan guru (teacher) serta
(administrator).
Saran pengembangkepada guru maupun siswaa dalah penguasaan
pemanfaatan media maupun pengoperasian alat pendukung lainnya seperti :
Peserta diharapkan untuk mendukung dan meningkatkan kebiasaan belajar
mandiri dengan memanfaatkan media web ini secara maksimal, sesuai dengan
petunjuk penggunaan dan kesepakatan dari pengajar. Baik saat ini maupun nanti
kedepannya agar dapat memanfaatkan produk pembelajaran web ini selama materi
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yang disajikan di dalamnya masih relevan. Berikan kontribusi dengan mengupdate beberapa materi jika diperlukan.
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MOBILE LEARNING: MENINGKATKAN KEMAMPUAN SISWA
DALAM MENULIS RECOUNT TEXT DENGAN MENGGUNAKAN
DIGITAL STORYTELLING
Firda Ayu Wahyuni
Pascasarjana Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang
Email: fierdaayu@gmail.com

ABSTRAK
Penggunaan sebuah media sangat diperlukan dalam mewujudkan sebuah proses belajar –
mengajar yang atraktif. Perkembangan teknologi sebuah sebuah media pembelajaran berganti
dari yang tradisional menjadi sebuah pembelajaran yang modern, dari teknologi yang bisa
disentuh seperti buku teks menjadi media yang tidak dapat disentuh seperti internet yang
merupakan bagian dari E-Learning (Electronic Learning). Digital Storytelling adalah sebuah
contoh media pembelajaran yang dikembangkan untuk memfasilitasi pebelajar di dalam belajar
bahasa, khususnya Bahasa inggis sebagai bahasa asing. Konten ini fokus pada pengembangan
kemampuan menulis khususnya dalam menulis recount text. Digital storytelling ini berhubungan
dengan proses memudahkan dalam menghadirkan motivasi pebelajar untuk menulis recount text
dengan cara berbagi dan menulis pengalaman – pengalaman mereka. Dengan menggunakan
pembelajaran berbasis mobile sebagai sebuah media pembelajaran yang dikembangkan dari ELearning akan menghadirkan sebuah situated learning dan memfasilitasi pebelajar dalam berbagi
pengalaman kehidupan pribadi mereka.
Kata kunci: recount text, digital storytelling, mobile learning, situated learning

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Penggunaan perangkat mobile sebagai salah satu media pembelajaran telah
dimulai sejak berkembangnya E-learning (Electronic Learning) sebagai langkah
pembelajaran untuk bisa memfasilitasi pebelajar agar pembelajaran bisa dilakukan
dimana saja dan kapan saja. Dengan menggunakan perangkat mobile yang dapat
digunakan kapan saja dan dengan mudahnya digunakan seiring dengan
berkembangnya jaman. Pembelajaran jarak jauh ini memungkinkan siswa untuk
bisa memperdalam pengetahuan mereka tentang apa yang telah dipelajari di dalam
kelas sehingga tingkat pemahaman mereka akan bertambah dengan tidak adanya
terpaku pada pembelajaran di dalam kelas dengan terminologi sebuah ruangan
dengan empat dinding yang membatasinya.
Mobile

learning

atau

pembelajaran

berbasis

mobile

ini

sangat

memudahkan pebelajar untuk memunculkan sebuah situated learning dimana
mereka menghadirkan sebuah pembelajaran berdasarkan dari pengalaman pribadi
sehingga pembelajaran itu akan menjadi lebih bisa dimengerti. Dengan
kemudahan dalam menggunakan pembelajaran berbasis mobile ini maka akan
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memudahkan siswa dalam mengkontrol bagaimana model pembelajaran mereka,
kapan dan dimanapun mereka inginkan. Dan juga memudahkan pebelajar dalam
mengakses informasi yang mereka butuhkan pada saat itu juga dan dari manapun
itu.
Bahasa inggris sebagai bahasa kedua bagi siswa Indonesia menjadi sebuah
materi pembelajaran yang membutuhkan metode khusus agar siswa dapat
menyerap pembelajaran dengan baik karena hal ini berkenaan juga dengan
motivasi siswa dalam mempelajari sebuah bahasa yang bukan merupakan bahasa
mereka. Second language atau bahasa kedua ini merujuk pada pengertian sebagai
sebuah bahasa yang siswa peroleh setelah first language atau bahasa pertama
mereka (Mitchell and Myles, 1998). Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa
kedua ini dipelajari setelah atau berdampingan dengan bahasa pertama mereka.
Ada tiga hal yang mempengaruhi penyerapan dalam mempelajari sebuah bahasa
yang bukan dari bahasa pertama seseorang, yakni; tingkatan dari keinginan dalam
lingkungan belajar, kemudian tingkatan dari motivasi dan terakhir adalah
kepercayaan diri dan juga harga diri (Krashen, 1985). Jadi bagaimana seseorang
belajar bahasa itu berdasarkan bagaimana motivasi dan keinginan menjadi sebuah
penentu atas keberhasilan itu dapat terwujud atau tidak.
Sebuah media pembelajaran harus dikembangkan untuk bisa memfasilitasi
pebelajar dalam mempelajari sebuah bahasa dimana mengedepankan kemudahan
untuk bisa mempelajarinya. Salah satu yang bisa digunakan di dalam
pembelajaran bahasa inggris dengan berbasis mobile device ini adalah Digital
Storytelling. Bagaimana siswa belajar berdasarkan pengalaman mereka,
bagaimana siswa merangkai sebuah karya tulis berdasarkan kegiatan yang mereka
alami sendiri, bagaimana siswa dapat mengkolaborasikan pengalaman belajar
untuk bisa dibagi kepada sesama teman maupun guru mereka.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pada perubahan model pembelajaran dari tradisional menjadi
sebuah pembelajaran yang modern dan begitu juga dengan pembelajaran bahasa
yang dapat difasilitasi dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang
modern dengan menggunakan pembelajaran berbasis mobile media. Sehingga
penulis menarik beberapa pertanyaan yang dapat menjadi garis besar dari
keseluruhan tulisan, yakni;
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1. Apakah itu digital storytelling?
2. Bagaimana cara kerja digital story telling dalam meningkatkan
kemampuan siswa dalam menulis recount text?
3. Bagamana manfaat dan kekurangan dari digital storytelling ini?
PEMBAHASAN
Definisi Dan Sejarah
Digital Storytelling didefinisikan sebagai konsep dimana fokusnya adalah
untuk membuat dan berbagi cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan
menggunakan digital storytelling ini pebelajar bisa melatih kemampuan mereka
dalam bersosialiasi dengan cara membuat sebuah cerita sendiri berdasarkan apa
yang mereka alami dan rasakan. Seorang anak akan bisa dengan mudahnya
merangkai kata – kata untuk bisa dijadikan sebuah cerita karena apa yang mereka
jadikan baha adalah semua hal yang berkaitan dengan keadaan dan pengalaman
mereka secara pribadi.
Satu kata bisa merangkai sebuah kalimat dan juga paragraf hingga menjadi
sebuah ceria yang dapat dibagi dan dibaca oleh banyak orang. Motivasi dan
keinginan untuk mewujudkan hal itu akan sangat sulit untuk dilaksanakan apabila
tidak ada fasilitas atau sebuah kemudahan. Menulis membutuhkan sebuah ide
yang terkadang tidak bisa muncul karena paksaan, tidak bisa mendapat ide ketika
kita dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk menulis dan hal itu akan
menjadi sebuah penghalang bagi pebelajar untuk bisa belajar menulis dengan baik
karena ide atau sebuah gagasan itu menjadi kunci utama dalam sebuah penulisan.
Digital

storytelling

juga

didefinisikan

sebagai

sebuah

gagasan

yang

menggambungkan antara gambar, audio dan video. Dan dengan digital
storytelling ini dapat ditambahkan dengan percampuran antara grafik digital, teks,
rekaman audio narasi, video dan juga musik untuk menyajikan sebuah informasi
dengan topik yang spesifik.
Digital Storytelling dikembangkan di California oleh pengembangnya
yakni Joe Lambert. Pada saat pertama diciptakan, sistem digital storytelling ini
hanya bisa berdurasi kurang lebih 2 sampai 3 menit dan hanya mengandalkan
suara dari storyteller atau pencerita itu sendiri. Bagaimana seseorang tersebut
menceritakan bagaimana pengalaman pribadi dari pelaku cerita tersebut sangat
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ditekankan dan semua hal yang berkaitan dengan kesenangan, kebiasaan dan juga
semua hal yang menjadi pusat perhatian storyteller tersebut.
Kemudian hal ini berkembang dengan menambahkan kesempatan untuk
menjadikan sebuah kemampuan untuk menulis dalam melengkapi kegunaan dari
digital storytelling ini untuk mengembangkan kemampuan dari penggunanya.
Bagaimana penulis dapat menyisipkan script dengan panjang hingga 150-300 kata
dengan tetap mengutamakan singkat dan poin penting dari cerita yang mereka
buat.
Keuntungan
Constructionism, sebuah teori

yang dikembangkan oleh seorang

konstruktivis yakni Seymour Papert. Papert berpendapat bahwa pengetahuan
dibangun oleh mental models yang dibangun dan terus dibangun kembali oleh
pebelajar. Hal ini juga menjadi dasar bahwa pembelajaran yang efektif adalah
ketika seseorang bisa menghasilkan sebuah produk yang bermakna. Pembelajaran
akan mudah untuk dipahami jika pembelajaran itu dihasilkan sendiri oleh
pebelajar bukan berasal dari orang lain.
Constructionism dan digital storytelling, menjadi dua hal yang berkaitan
yang mana digital storytelling menjadi sebuah produk atau langkah nyata dalam
menghadirkan sebuah pembelajaran yang bermakna dimana siswa membuat
sebuah karya namun tetap merujuk pada sebuah materi atau pembelajaran untuk
meningkatkan kemampuan mereka khususnya kemampuan berbahasa mereka.
Digital Storytelling Sebagai Alat Yang Efektif Untuk Guru
Sebagai guru dalam merancang pembelajaran dapat memasukkan digital
storytelling sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan seni dan kemampuan
dalam menggunakan teknologi. Jadi guru bisa membuat sebuah pembelajaran
berbasis media dan untuk memenuhi kebutuhan di era digital native seperti
sekarang ini. guru dapat merancang pembelajaran berbasis media ini dalam rangka
meningkatkan kemampuan siswa untuk bisa ikut aktif dalam pembelajaran dengan
pengadaan tugas berbasis proyek untuk membuat sebuah karya menggunakan
digital storytelling ini dengan menceritakan penglaman pribadi atau aktifitas
mereka. Siswa dituntut untuk bisa mandiri dan bisa mengaplikasikan teori tentang
recount text. Mereka tidak hanya belajar bagaimana atau apa saja yang harus
mereka tulis dalam membuat dan menyusun kalimat recount text, namun dengan
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menggunakan digital storytelling ini mereka bisa membuat sebuah cerita dengan
mudahnya karena yang mereka buat adalah tentang pengalaman mereka pribadi.
Dimulai dari menulis sinopsis atau skenario ceritanya, kemudian proses
pengambilan gambar dan semua hal untuk menunjang tugas proyek mereka ini.
Siswa akan lebih termotivasi untuk menulis karena disini sebuah tantangan juga
akan muncul dimana mereka harus membuat sebuah runtutan cerita dalam bentuk
mini film, jadi mereka akan bisa lebih mengasah kreatifitas dan imajinasi mereka.
Di dalam proses pembelajaran, guru juga memiliki sebuah kesempatan
untuk menggunakan digital storytelling ini tidak hanya menjadikannya sebuah
tugas kepada siswa, namun guru juga bisa menggunakannya sebagai media atau
bahan ajar yang efektif. Hal ini memang tidak berkaitan dengan peningkatan
pemahaman siswa dslam menulis recount text namun guru dapat membuat cerita
mereka sendiri kemudian cerita tersebut disajikan kepada siswa sebagai langkah
dalam menyajikan sebuah materi yang baru. Digital storytelling ini digunakan
sebagai sebuah alat untuk bisa memancing perhatian siswa dan kemudian untuk
meningkatkan ketertarikan siswa dalam memunculkan berbagai macam gagasan
baru. Dan kemudian, guru dapat meminta siswa untuk membuat atau melakukan
hal serupa yang dilakukan oleh gurunya dengan menggunakan digital storytelling
ini.
Digital Story Telling Sebagai Alat Yang Efektif Bagi Siswa
Sesuai dengan pengertian dari Digital Storytelling ini bagaimana digital
storytelling ini membantu siswa atau pebelajar dalam meningkatkan kemampuan
berbahasa mereka terutama dalam menulis recount text. Hal ini juga berkaitan
dengan critical thinking seseorang. Bagaimana sebuah critical thinking dapat
meliputi semua kejadian baik yang verbal dan juga tertulis, semua pengalaman,
observasi maupun semua pertimbangan yang berkenaan dengan kehidupan
seseorang. Banyak hal yang dapat diperoleh dengan menggunakan media ini
sebagai wadah dalam memfasilitasi belajar siswa yang berkenaan dengan motivasi
mereka dalam mempelajarinya, bagaimana digital storytelling ini mempermudah
untuk meningkatkan pemahaman mereka dengan langkah atau cara yang
menyenangkan dan sesuai dengan berkembangnya teknologi pada jaman ini.
Terdapat banyak manfaat yang disajikan dalam penggunaan digital
storytelling ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan bagaimana pembelajaran
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tentang recount text. Siswa dapat dengan mudah meningkatkan kemampuan
mereka dalam menulis recount text dengan cara menceritakan sebuah pengalaman
pribadi mereka masing – masing. Bagaimana kata demi kata akan mudah
terangkai karena apa yang mereka tulis merupakan apa yang mereka alami atau
lalui. Banyak faktor berkontribusi di dalamnya, memori, konteks, dan juga
memori menjadi satu sehingga bisa memunculkan daya untuk membuat sebuah
cerita yang runtut. Menurut David Boud, ada tigas aspek yang mendasari tentang
digital storytelling ini, yakni bagaimana kita mengembalikan atau mengingat
semua pengalaman, mengikuti perasaan kita dan juga menaksir pengalaman kita
sendiri. Jadi dengan menggunakan digital storytelling ini siswa bisa meningkatkan
daya ingat atau memory bagaimana cerita yang mereka alami mereka buat
menjadi sebuah cerita dan hal itu juga bisa menjadi wadah bagi mereka untuk
menuangkan segala perasaan dan suka duka mereka kepada semua yang melihat
ataupun menikmati cerita yang mereka buat.
Selain itu, dengan menggunakan digital storytelling ini siswa juga
mendapatkan sebuah pelajaran tentang bagaimana ketika cerita tersebut mereka
publikasikan, maka siswa dapat mengkritik pekerjaan mereka sendiri maupun
milik teman mereka. Dengan kata lain, mereka bisa mengasah kemampuan
berpikir kritis mereka lebih dalam lagi dan juga bisa membuat mereka untuk bisa
lebih menghargai dan belajar dari pendapat atau kritikan orang lain terhadap
pekerjaan yang telah mereka buat.
Digital storytelling juga berguna untuk bisa mengasah kemampuan
auditory, visual dan juga kinestetik. Siswa diajak untuk bisa mengkolaborasikan
semua kemampuan untuk mengasah menyeimbangkan semua kemampuan
mendengar, melihat dan juga gerak mereka. Di dalam membuat sebuah karya
dengan menggunakan digital storytelling ini siswa dituntut untuk bisa peran aktif
terlebih

secara

individual,

bagaimana

mereka

membuat

karya

dengan

menggunakan alat pendengaran dan penglihatan mereka dengan mencoba
merekam semua kejadian atau semua hal yang mereka alami. Dan kemampuan
kinestetik juga berjalan beriringan bagaimana mereka bergerak dalam membuat
rekaman ataupun bagaimana mengambil gambar untuk melengkapi karya mereka
dalam membuat recount text dengan menggunakan digital storytelling ini.
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Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana siswa mengasah kemampuan
berpikir dan kreativitas mereka, imajinasi dan juga konsentrasi. Dengan
menggunakan digital storytelling ini siswa atau pebelajar diberi lahan dan
kesempatan sebebas – bebasnya dalam mengembangkan kreatifitas mereka,
imajinasi dan juga bagaimana mereka bisa fokus dan konsentrasi dalam
menyelesaikan sebuah proyek ataupun tugas bercerita dengan menggunakan
digital storytelling ini. Siswa diberikan kebebasan untuk mendesain apa yang akan
mereka sisipkan di dalam desain storytelling mereka yang tentunya berkaitan
dengan aktifitas atau kegiatan mereka sehari – hari dengan menggunakan format
multimedia.
Digital storytelling dan juga hubungannya dengan linguistic context.
Bagaimana dengan digital storytelling siswa, di Indonesia khususnya bisa
menjadikan digital storytelling sebagai sebuah media untuk meningkatkan
kemampuan mereka dalam berbahasa. Bahasa inggris sebagai EFL atau English
Foreign language diharapkan bisa menjadi mudah untuk dipelajari, bisa sangat
mudah untuk menjadikannya sebuah bahasa yang akan sangat mudah digunakan
apabila sudah dikuasai tentunya dengan menggunakan cara – cara atau langkah –
langkah yang menarik agar siswa bisa mempelajarinya dengan mudah.
Bagaimana Digital Storytelling Bisa Meningkatkan Kemampuan Menulis
Recount Text?
Hal ini menjadi kata kunci, bagaimana digital storytelling dapat digunakan
untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis recount text. Hal yang
mendasari dari digital storytelling ini yakni bagaimana bisa membuat cerita
sendiri, dari pengalaman mereka sendiri dan juga kegiatan – kegiatan yang telah
atau biasa mereka lakukan. Di dalam digital storytelling ini terdapat beberapa
langkah selama proses persiapan dan juga pembuatannya. Dimulai dari menulis
ide – ide mereka dalam bentuk script, mereka mulai menceritakan apa yang
mereka biasa kerjakan di dalam sebuah script. Dimulai dari langkah ini, kreatifitas
dan kemampuan siswa dalam menulis recount text diasah. Dimana recount text
adalah menulis sebuah kalimat atau paragraf yang berisi tentang apa yang biasa
kita lakukan atau telah kita lakukan sesuai dengan pengalaman pribadi.
Seringkali siswa mengalami kesulitan di dalam membuat sebuah teks
recount karena mereka harus mengingat kembali apa yang menjadi kegiatan atau
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kebiasaan yang mereka lakukan. Namun dengan digital storytelling ini siswa akan
menjadi lebih termudahkan untuk bisa membuat sebuah karya yang berkaitan
dengan penulisan teks recount dan siswa juga akan termotivasi dengan membuat
karya tersebut karena siswa ikut terlibat langsung dalam pembelajaran. Siswa
akan aktif dalam berkegiatan karena pembelajaran ini dibangun oleh mereka dan
untuk mereka sendiri.

KESIMPULAN
Digital storytelling adalah sebuah ide yang berkaitan dengan peningkatan
pemahaman siswa pada sebuah pembelajaran nyata dimana mereka menciptakan
sendiri pembelajaran itu dan menjadikan sebuah pengalaman mereka menjadi
sebuah karya. Hal ini berkaitan dengan teori constructionism yang mendasari
bahwa pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang siswa bangun
sendiri demi terciptanya sebuah pengetahuan.
Banyak manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran menggunakan digital
storytelling ini yang mana berkaitan dengan membangun pemikiran kritis dan juga
mengasah kreativitas siswa. Situated Learning juga akan didapatkan oleh siswa
dimana digital storytelling ini membuat pembelajaran menjadi sebuah
pembelajaran yang nyata karena yang siswa kerjakan adalah benar – benar dari
pengalaman atau kegiatan yang mereka lalui. Oleh karena itu, dengan digital
storytelling ini siswa akan benar – benar merasakan sebuah kegiatan yang menarik
namun tidak terlepas dari inti tujuan materi yang ingin guru sampaikan.
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TEKNOLOGI DAN PEDAGOGY: VIDEO TUTORIAL DALAM METODE
PEMBELAJARAN FLIPPED CLASSROOM
Francisca H. Chandra, Yulius Widi Nugroho
Sekolah Tinggi Teknik Surabaya
e-mail: fhc@stts.edu

ABSTRAK
Makalah ini merupakan bagian dari penelitian tentang penggunaan metode Flipped Classroom
dalam pembelajaran Rangkaian Listrik. Dalam pembelajaran menggunakan metode Flipped
Classroom media video merupakan salah satu elemen yang penting untuk menunjang
keberhasilan pembelajaran disamping strategi pembelajaran yang lain. Sebagai media
pembelajaran video mempunyai beberapa keuntungan karena dapat dimanipulasikan, didengar,
dilihat, dibaca, diulang, dan kemudian didiskusikan. Tulisan ini akan membahas berbagai
penelitian yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan video dalam pembelajaran yang
menggunakan metode Flipped Classroom, yaitu macam-macam video pembelajaran, cara
pembuatan video, cara perolehan video, kelebihan, kekurangan dan strategi agar video dilihat
dan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya akan dibahas mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan
dalam pembuatan video tutorial untuk mata kuliah Rangkaian Listrik yang merupakan penelitian
yang sedang berlangsung saat ini.
Kata kunci : Flipped Classroom, video pembelajaran, rangkaian listrik.

PENDAHULUAN
Tujuan suatu sistem pembelajaran adalah mempengaruhi siswa agar
belajar, atau membelajarkan siswa (Degeng, 2000). Siswa, pengajar, media,
materi, metode, sarana adalah elemen elemen dari sistem pembelajaran. Dalam
melaksanakan pembelajaran tentunya pengajar akan berusaha sekuat tenaga agar
tujuan pembelajaran tercapai. Tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran tidak
selalu mulus dan selalu ada beberapa masalah yang timbul, antara lain dari
elemen pebelajar (siswa). Selain tingkat kesulitan materi, masalah lainnya dalam
pembelajaran adalah perbedaan

kemampuan menyerap materi pelajaran,

kemampuan akademis, minat dan motivasi dari pebelajar. Pada umumnya dalam
suatu kelas berdasarkan kemampuan menyerap materi pelajaran, kemampuan
akademis, siswa dibagi menjadi tiga kelompok: 1) siswa dengan kemampuan ratarata, yang pada umumnya tidak mempunyai kesulitan dalam menyerap materi, 2)
siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata dan 3) siswa yang memiliki
kemampuan kurang. Kelompok yang terakhir mempunyai masalah dalam
menyerap materi, karena mereka merasa pengajar terlalu cepat mengajarnya,
sehingga mereka tertinggal dan pada umumnya tidak mengejar ketinggalan dan
putus asa. Pada umumnya dalam pembelajaran pengajar mengajarkan teori dan
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praktek dengan perbandingan 70 : 30, yang kemudian untuk memperdalam teori
selanjutnya diberikan latihan atau tugas sebagai pekerjaan rumah. Hal ini akan
menimbulkan masalah lanjutan bagi kelompok yang memiliki kemampuan
kurang. Pada saat di kelas mereka sudah ketinggalan, sehingga pada saat di rumah
mereka tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Tentunya hal ini juga
menimbulkan masalah bagi pengajar. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini
adalah dengan memberikan materi pelajaran untuk

dipelajari

sebelum

pembelajaran di selenggarakan. Seperti misalnya dengan menugaskan membaca
materi sebelumnya. Namun pada kenyataannya tidak banyak siswa yang mau
membaca materi sebelum perkuliahan atau pembelajaran. Pada umumnya materi
diberikan dalam bentuk buku, catatan, yang tentunya kurang menarik. Jalan keluar
dari permasalahan ini antara lain dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi
Informasi dalam peneyelenggaraan perkuliahn, misalnya dengan memanfaatkan elearning, pembelajaran multimedia dan cara kreatif lainnya untuk mengatasi
masalah tersebut. Salah satu metode yang memanfaatkan teknologi informasi
untuk mengatasi masalah perbedaan daya serap mahasiswa adalah yang dikenal
dengan metode Flipped Classroom.
Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian pemanfaatan metode Flipped
Classroom dalam pembelajaran Rangkaian Listrik. Rangkaian listrik merupakan
disiplin ilmu dasar yang harus dipelajari oleh mahasiswa jurusan Teknik Elektro.
Kesulitan utama dalam belajar Rangkaian Listrik adalah membayangkan secara
visual proses aliran listrik yang terjadi, dan banyaknya persamaan matematika
yang harus dikuasai untuk memecahkan masalah Rangkaian Listrik tersebut.
Flipped Classroom
Metode ini diperkenalkan oleh Jonathan Bergman dan Aaron Sams, guru
Kimia di Conneticut Amerika Serikat (Bergman and Sams, 2009). Metode ini
menukar atau membalik (flip) kegiatan yang biasanya dikelas yaitu penyajian
materi dengan kegiatan dirumah yaitu pekerjaan rumah. Bergman dan Aaron
menggunakan software PowerPoint untuk merekam materi pelajaran yang
diberikan ke siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran karena sakit. Selanjutnya
cara ini dilakukan tidak hanya untuk siswa yang sakit, tetapi menjadi metode
pembelajaran yang kemudian dikenal dengan nama Flipped Classroom. Materi
pelajaran diberikan kepada siswa untuk dipelajari dirumah, selanjutnya di kelas
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guru tidak menjelaskan materi tersebut, tapi langsung mengerjakan soal-soal
sesuai dengan materi yang sudah dipelajari di rumah. Dengan demikian guru bisa
mempunyai lebih banyak waktu untuk menjelaskan pada siswa yang kurang,
sedangkan siswa dengan kemampuan lebih akan dapat membantu siswa lainnya.
Rockland et al (2013) dari New Jersey Institute of Technology melakukan
penelitian dengan melakukan metode pembelajaran Flipped Classroom untuk
mata kuliah Rangkaian Listrik. Penelitian ini dibagi menjadi tiga topik yaitu:
proses pembuatan video, struktur perkuliahan, hasil belajar dan efektifitas metode
ini. Hasil penelitian menunjukkan masih ada kesulitan untuk memaksa siswa
menonton video materi dirumah, meskipun terjadi peningkatan hasil belajar.
Sehingga kemudian Rockland mengusulkan metode ―semi flip‖yaitu video tetap
diberikan sebelum perkuliahan, namun masih tetap dijelaskan saat kuliah, namun
berbeda dengan perkuliahan biasa, yaitu langsung merujuk kepada persoalan. Lioe
et al (2013) melakukan penelitian di satu sekolah menengah di Singapura
implementasi metode Flipped Classroom pada mata pelajaran Matematika, dengan
partisipan sebanyak 405 siswa menghasilkan kesimpulan ada perbedaan yang
cukup signifikan antara hasil belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Keuntungan dari Flipped Classroom adalah: mahasiswa dapat belajar
sesuai dengan kecepatan penyerapan secara individu, dosen dapat lebih mengenal
siswanya lebih dekat, untuk kelas paralel mahasiswa dapat melihat materi dari
kelas lainnya, sehingga lebih kaya demikian juga dosen dapat saling melengkapi
materi dengan dosen lainnya (Djajalaksana, 2012). Tentunya disamping kelebihan
ada kekurangannya yaitu: tidak semua mahasiswa mau mempelajari materi
sebelumnya, meskipun itu disajikan dalam bentuk audio-visual (video),
mahasiswa masih menganggap menonton video sama dengan mengerjakan
pekerjaan rumah, kendala pada sambungan internet. Hal yang terakhir bisa diatasi
dengan memberikan materi yang berupa video dalam bentuk DVD atau flash disk.
Kunci keberhasilan dari metode pembelajaran Flipped Classroom bagaimana agar
siswa mau mempelajari materi sebelum masuk kelas dan strategi pembelajaran
yang tepat. Salah satu diantaranya adalah dengan memberikan materi dalam
bentuk media yang sifatnya komunikatif, menarik, audio-visual, bergerak
(Smaldino, et al. 2005) yang semuanya dapat diperoleh pada media video.
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Meskipun Flipped Classroom tidak identik dengan video, namun keberhasilan
Flipped Classroom juga tergantung pada penyajian materi pembelajaran.
Media Pembelajaran
Media pembelajaran adalah elemen

dari sistem pembelajaran. Fungsi

media pembelajaran adalah untuk menyampaikan materi pembelajaran agar lebih
seragam dan lancar. Keuntungan menggunakan media dalam proses pembelajaran
adalah: proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan
tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.
Menurut Smaldino, Heinich, Molenda, Russel (2005) ada beberapa
―keuntungan penggunaan media dalam pembelajaran‖ yaitu: (a) Membangkitkan
ide-ide atau gagasan-gagasan yang bersifat konseptual, sehingga mengurangi
kesalahpahaman siswa dalam belajar, (b) Meningkatkan minat siswa untuk
mempelajari materi pelajaran, (c) Memberikan pengalaman pengalaman nyata
yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk belajar, (d) Dapat mengembangkan
jalan pikiran yang berkelanjutan, (e) Menyediakan pengalaman pengalaman yang
tidak mudah didapat melalui materi-materi yang lain dan menjadikan proses
belajar lebih mendalam dan beragam.
Ada berbagai macam media pembelajaran yaitu media cetak, media
auditif, media visual dan media audio visual. Dalam tulisan ini akan dibahas video
yang merupakan media audio visual yang merupakan komponen dalam Flipped
Classroom.
Video
Awal mulanya konsep video identik dengan siaran televisi, namun konsep
tersebut telah berubah secara dramatis. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan
video adalah media penyimpan elektronik yang mampu menyimpan citra yang
bergerak, contohnya pita video, DVD (Smaldino, et al, 2005) Sebagai suatu media
pembelajaran

video

mempunyai

kelebihan

dan

kekurangan.

Dalam

penayangannya video tidak dapat berdiri sendiri, namun media video
membutuhkan alat pendukung seperti monitor atau LCD untuk memproyeksikan
gambar maupun speaker aktif untuk menampilkan suara agar terdengar jelas.
Kelebihan dari media video:
1) Gerakan. Dengan menggunakan video (disertai suara atau tidak), dapat
menunjukkan kembali gerakan tertentu.
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2) Proses. Video dapat menunjukkan suatu proses dengan terperinci.
3) Efek. Dengan menggunakan efek tertentu dapat diperkokoh baik proses
belajar maupun nilai hiburan dari penyajian itu.
4) Serentak. Informasi dapat disajikan secara serentak pada waktu yang sama
di lokasi (kelas) yang berbeda dan dengan jumlah penonton atau peserta
yang tak terbatas dengan jalan menempatkan monitor di setiap kelas.
5) Mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri.
6) Tidak memerlukan peralatan khusus. Saat ini untuk memutar video tidak
diperlukan peralatan khusus, video dapat ditonton melalui telepon baik
telapon gemnggap maupun telepon cerdas (smartphone)
Sedangkan keterbatasan penggunaan media video, antara lain :
1) Biaya produksi video professional sangat tinggi dan hanya sedikit orang
yang mampu mengerjakannya.
2) Bagi pemula atau amatir membuat video sangat melelahkan. Untuk
membuat video dengan masa putar 1 jam diperlukan tidak kurang dari 35
jam. (Kaner, 20015).
3) Sifat komunikasinya bersifat satu arah dan harus diimbangi dengan
pencarian bentuk umpan balik yang lain. Hal ini diatasi dengan video
interaktif
Video Pembelajaran
Ada 2 macam video yang digunakan sebagai pembelajaran. Pertama, video
yang sengaja dibuat atau didesain untuk pembelajaran. Video ini dapat
menggantikan pengajar dalam mengajar. Video ini bersifat interaktif terhadap
siswa. Hal inilah yang menjadikan video ini bisa menggantikan peran guru dalam
mengajar. Video semacam ini bisa disebut sebagai ―video pembelajaran‖.
Pengajar yang menggunakan media video pembelajaran semacam ini dapat
menghemat energi untuk menjelaskan suatu materi kepada siswa secara lisan.
Peran pengajar ketika memilih menggunakan media pembelajaran ini hanyalah
mendampingi siswa, dan lebih bisa berperan sebagai fasilitator. Selain dilengkapi
dengan materi, video pembelajaran juga dilengkapi dengan soal evaluasi, kunci
jawaban, dan lain sebagainya sesuai dengan kreatifitas yang membuatnya.
Biasanya satu video berisi satu pokok bahasan.
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Kedua, video yang tidak didesain untuk pembelajaran, namun dapat
digunakan atau dimanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu hal yang berkaitan
dengan pembelajaran. Contohnya adalah video dokumenter tentang produksi
peralatan listrik. Dengan video tersebut dapat selain menarik perhatian siswa,
dapat menjadikan siswa melihat proses dan kondisi sebenarnya secara lebih detail
dan konkret dibandingkan hanya menggunakan media gambar saja. Penggunaan
video ini juga dapat mengaktifkan daya kreatifitas siswa, menimbulkan
pertanyaan-pertanyaan kritis siswa serta menjadikan pembelajaran lebih bermakna
bagi siswa. Hanya saja media video seperti ini membutuhkan penjelasan dan
pengarahan lebih lanjut dari pengajar, karena video ini bukan video yang
interaktif. Oleh karena itu penggunaan media video ini memerlukan keterampilan
pengajar, agar dapat tercapai dengan baik.
Pembuatan Video Pembelajaran
Video Recording
Dilakukan dengan cara merekam penyaji atau pengajar yang menjelaskan materi.
Ada berbagai variasi tampilan: 1) Penjaji menyampaikan materi secara lisan
ditampilkan secara penuh, 2) Penjaji menggunakan peralatan atau papan tulis dan
tidak ditampilkan secara penuh, 3) Hanya menampilkan papan tulis, penjaji
menulis atau menggambar materi di papan tulis dan dilengkapi dengan suara dari
penyaji.

Gambar 1
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Gambar 2
Video Screen Recording
Disini yang direkam adalah tampilan computer atau layar sehingga disebut juga
video

screen

capture

atau

screencast.

Jenis

video

ini

lebih

mudah

mengerjakannya. Dapat menggunakan PowerPoint yang diberikan tambahan
suara. Untuk yang lebih baik hasilnya dapat menggunakan berbagai software baik
gratis maupun berbayar seperti misalnya Screencast-O-Matic, Screenr, Jing,
Camtasia.

Gambar 3
Software Video Presentasi
Ada beberapa vendor mengembangkan software instan untuk membuat video dengan
fasilitas-fasilitas

yang

memadai

dari

segi

artistik

maupun

efektivitas

dalam

pembuatannya. Software tersebut misalnya Articulate, Powtoon, dan sebagainya.
Aplikasi-aplikasi tersebut menyediakan template video dengan berbagai macam
penyajian layout, misalnya karakter presenter, icon tambahan, background, dan animasi
sederhana yang bisa dipadukan dalam satu video presentasi.
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Gambar 4

PENUTUP
Berbagai penelitian yang telah dilakukan dalam memanfaatkan video
sebagai media pembelajaran baik sebagai tambahan maupun sebagai komponen
utama seperti dalam metode Flipped classroom.
Maher et al(2014) melakukan penelitian mengenai flipped classroom
dengan menggunakan strategi Acitve Learning dan memanfaatkan online video
dalam mata kuliah Web Application Development. Mengingat memproduksi
video bukanlah pekerjaan yang mudah, dalam pembelajarannya Maher (2014)
menggunakan 60 video yang diperoleh secara online yang berbeda dengan masa
putar berkisar antara 5 – 35 menit. Pemilihan video berdasarkan materi yang
diajarkan dan mahasiswa ditugaskan menonton video dan setiap minggu
memberikan

pendapat

dan

kritik

mengenai

video

tersebut.

Dengan

mengeskplorasi sejumlah video maka siswa diharapkan dapat mendapatkan
pengetahuan yang lebih dari mata kuliah tersebut. Dalam menonton dan membuat
opini siswa melakukannya secara berpasangan, hal ini dimaksudkan agar siswa
mampu berdiskusi dan menerima pendapat otrang lain.
Maher melakukan survey untuk menggali pendapat siswa mengenai
metode Flipped Classroom. Survey meliputi tiga kelompok pertanyaan: 1)
membandingkan metede Flipped Classroom dengan metode tradiosnal, 2) sampai
sejauh mana meraka dapat belajar dari online video, buku teks, kuis, pratikum,
perkuliahan, dan dsikusi 3) pernyataan mengenai berkerja berpasangan. Penelitian
ini membuktikan bahwa dengan memutuskan siswa untuk melakukan kritik
terhadap video yang dilihat dan mencari secara mandiri berbagai video online
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membawa mereka menjadi lebih aktif.dan hasil surey menunjukan hasil yang
positif.
Ada tiga strategi untuk menyelenggarakan Flipped Classroom: 1)
membuat video sendiri kemudian disitribusikan, 2) mengambil dari MOOC, 3)
mencari di web. Selanjutnya

Maher (2015) melanjutkan penelitian dengan

menerapkan Flipped Classroom untuk mata kuliah Computer Science.
Dilaksanakan pada empat kelas yang berbeda selama empat semester selama dua
tahun.

Tujuannya agar dapat membandingkan strategi dan pendekatan yang

sesuai untuk setiap lingkungan

yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa

dengan metode Fliped Classroom terjadi peningkatan hasil belajar.
Pada pembelajaran Rangkaian Listrik dengan menggunakan metode Fliped
Classroom yang sedang berlangsung, kami melakukan berbagai strategi agar
mahasiswa mau menonton dan terutama mempelajari materi dalam bentuk video
di rumah, sehingga di kelas hanya tinggal mengerjakan latihan soal. Setelah
beberapa kali pertemuan mahasiswa sudah terbiasa untuk belajar dirumah dan
merasa bahwa metode ini sangat membantu mereka untuk belajar lebih baik,
terutama mereka yang berkemampuan rendah.
Kunci keberhasilan metode Flipped Classroom terletak pada strategi
pembelajaran yang kemudian ditunjang dengan adanya modul video yang sesuai.
Sesuai dengan

yang dikatakan oleh

Bob Godwin-Jones

dari Virgina

Commonwealth University ―pedagogy first, technology second”.
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ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan pesat dewasa ini memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pembelajaran. Pengaruh yang ditimbulkan pun tidak hanya pada karakteristik
individu pebelajar, namun juga pada proses pembelajaran. Generasi pebelajar yang hidup dan
berkembang di era digital dewasa ini sangat akrab dengan produk – produk teknologi. Mereka
terbiasa mengakses informasi dengan cepat, mengharapkan tanggapan yang cepat dan senang
melakukan beragam aktivitas pada waktu bersamaan. Mereka memiliki cara berfikir dan gaya
belajar yang berbeda dengan generasi pendahulunya. Pembelajar sebagai individu yang
membelajarkan dituntun untuk mampu menyesuaikan metode dalam membelajarkan generasi
pebelajar tersebut sesuai dengan karakeristik pebelajar dan tujuan pembelajaran yang
diharapkan. Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran menawarkan beragam kemudahan
dan kecepatan aksesibilitas serta daya Tarik dalam pembelajaran. Pengintegrasian teknologi pun
menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan diera dewasa ini. Pengintegrasian teknologi bukan
hanya sekedar menggunakan teknologi dalam pembelajaran, namun menyesuaikan
pengintegrasian teknologi tersebut dengan karakteristik pebelajar sebagai individu yang
dibelajarkan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan (desired goal). Pengintegrasian harus
didasarkan pada karaktersitik pebelajar dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah
ditentukan dengan berorientasi pada aktivitas belajar yang dilakukan oleh pebelajar sebagai
individu yang dibelajarkan.
Kata kunci : Teknologi, Integrasi, Karakteristik, Pebelajan, Efisiensi

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan cepat dewasa ini secara
langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan dalam
dunia pendidikan. Pengaruh yang ditimbulkan pun tidak hanya pada individu
pebelajar, namun juga proses pembelajaran. Generasi pebelajar yang lahir dan
berkembang diera digital sekarang sangat akrab dengan produk – produk
teknologi seperti penggunaan komputer, video game, smartphone serta file – file
dalam format digital dan

karaktersitik ini jelas berbeda dengan generasi

pendahulunya. Mereka berfikir dan memproses informasi secara berbeda dengan
pendahulunya (Prensky, 2001) senang mencari berbagai hal dengan bantuan
mesin pencari online, (OCLC, 2006) tertarik dengan multimedia, terbiasa dengan
hal-hal instan dan cepat lebih menyukai belajar sambil mengerjakan (learn by
doing), terbiasa melakukan beragam hal pada waktu yang bersamaan, cepat
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tanggap dan juga mengharapkan balasan segera, serta lebih menyukai mengetik
dari pada menulis dengan tangan (Berk, 2009). Karakteristik pebelajar tersebut
jelas berimplikasi pada proses pembelajaran, bagaimana mereka belajar dan
bagaimana seharusnya mereka dibelajarkan. Mereka membutuhkan suatu
treatment yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya (Reilly, 2012).
Oleh karena itu, apakah

para pembelajar akan tetap menggunakan metode

pembelajaran tradisional untuk membelajarkan para generasi digital tersebut tanpa
menghiraukan fakta yang ada, ataukah para pembelajar tersebut mengakui fakta
tersebut dan menyesuaikan model pembelajaran yang mereka gunakan agar sesuai
dengan karakteristik pebelajar dan era dewasa ini (Prensky, 2001). Ertmer &
Ottenbreit-Leftwich (2010) juga berpendapat bahwa para pembelajar harus
memahami bagaimana menggunakan teknologi untuk memfasilitasi belajarnya
para pebelajar agar lebih bermakna. Dengan kata lain, pengintegrasian
Information and Communication Technology (ICT) dalam pembelajaran
merupakan suatu keharusan untuk dilakukan dalam proses pembelajaran di era
digital atau era informasi dewasa ini.

PENGINTEGRASIAN TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAN
Teknologi dalam pembelajaran sering kali disalahpahami dengan istilah
Teknologi Pembelajaran. Teknlogi Pembelajaran merupakan suatu ilmu dan
praktek etis dari memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat,
menggunakan dan mengelola teknologi dan sumber belajar yang sesuai (AECT,
2004). Sedangkan teknologi dalam pembelajaran merupakan suatu alat atau
perangkat yang digunakan untuk memudahkan pembelajaran, meliputi pemilihan
teknologi yang sesuai berdasarkan kebutuhan pembelajaran (Okojie, et.al,).
Teknologi dalam pembelajaran dalam arti luas tidak hanya sebatas perangkatperangkat berbau elektronik saja, namun juga produk – produk pembelajaran
seperti Model Pembelajaran, Bahan ajar, Rancangan Pembelajaran dan
sebagainya. Namun, dalam tulisan ini pengintegrasian teknologi dalam
pembelajaran yang dimaksud adalah pengintegrasian produk-produk teknologi
elektronik atau digital yang digunakan/di integrasikan dalam pembelajaran.
Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran baik dalam bentuk
perangkat keras (Hardware) maupun perangkat lunak (Software) memberikan

318

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

suatu tawaran yang menjanjikan untuk menunjang proses pembelajaran. Beragam
keunggulan yang ditawarkan seperti kemudahan aksesibilitas, kemudahan berbagi
informasi dan konten pembelajaran dalam format digital serta fitur multimedia
yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif dan efisien.
Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran bukan hanya sekedar menggunakan
produk

–

produk

teknologi

dalam

pembelajaran.

Okojie,

et.al

(n.d)

mengemukakan bahwa pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran harus
dipahami sebagai suatu bentuk dukungan pembelajar untuk memfasilitasi
belajarnya pebelajar. Teknologi di integrasikan utamanya dengan maksud untuk
menunjang proses belajarnya pebelajar, bukan untuk mengajarnya pembelajar
(Prensky, 2008). Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran harus dijadikan
sebagai suatu bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran itu sendiri. Dengan
kata lain, pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran harus sudah dimasukkan
dalam perencanaan pembelajaran (by design) bukan di integrasikan secara tibatiba ditengah-tengah proses pembelajaran ataupun diakhir proses pembelajaran .
Pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran juga bukan hanya sekedar
mengikuti trend pembelajaran yang menyesuaikan diri dengan lajunya arus
perkembangan Information and Communication Technolgy yang masuk ke area
pembelajaran. Namun, pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran merupakan
suatu strategi untuk memudahkan proses pencapai tujuan pembelajaran yang
diinginkan (goal desire) dengan memperhatikan karakteristik pebelajar dan factorfaktor yang mempengaruhi efisiensi pembelajaran. Oleh karena itu, sangat penting
bagi pembelajar untuk mengetahui karakteristik para pebelajar yang dibelajarkan
untuk dijadikan dasar dalam proses pemilihan dan penentuan teknologi yang tepat
untuk diintegrasikan dalam pembelajaran guna memudahkan proses pencapaian
tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Karakteristik pebelajar menjadi sangat penting berdasarkan paradigm
pembelajaran yang berorientasi pada pebelajar (student-centered) bahwa yang
dijadikan focus utama dalam pembelajaran adalah belajarnya pebelajar (siswa),
bukan mengajarnya pembelajar/ guru (Sanjaya, 2011). Teknologi di integrasikan
dalam pembelajaran agar digunakan oleh pebelajar dalam rangka memudahkan
mereka untuk belajar atau mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
Kesuksesan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran harus diawali dengan
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pemahaman bahwa peran guru bukan lagi untuk mengajar, namun membelajarkan
atau dalam istilah Prensky (2008) Teacher is being the Guide on the side, not the
sage on the stage”. Guru harus menjadi partner bagi pebelajar dalam
pembelajaran (learning partner) , memfasilitasi siswa untuk belajar sesuai dengan
gaya dan kecepatan belajar yang dimilikinya
Koehler & Mishra (2008) mengemukakan bahwa dalam mengintegrasikan
teknologi dalam pembelajaran terdapat tiga faktor yang harus dikuasai oleh
pembelajar, yaitu : 1) Content Knowledge, 2) Pedagogical Knowledge dan 3)
Technological Skill. Pembelajar harus mengenal dan menguasai cakupan konten
pembelajaran, baik pada tipe konten maupun struktur konten yang akan
dibelajarkan kepada pebelajar. Sehingga pembelajar tidak akan mengalami
kesulitan dalam merumuskan tujuan pembelajaran khusus dan menentukan tujuan
pembelajaran mana yang akan di integrasikan dan dengan teknologi apa
(Koffmann, 2014). Pembelajar juga harus mengetahui dan menguasai prinsipprinsif pedagogis, sehingga pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran tidak
hanya sekedar penggunaan teknologi dalam pembelajaran, melainkan sebagai
saran untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan usaha pencapaian tujuan
pembelajaran yang telah ditentukan. Sebuah penelitian yang disampaikan oleh
Okojie, et.al (n.d) menunjukkan bahwa ketika pembelajar ditanya mengapa
mereka harus mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, sebagian besar
pembelajar (70%) menjawab bahwa teknologi yang diintegrasikan merupakan
suatu alat pembelajaran. Dalam hal ini mereka gagal untuk menghubungkan
antara pedagogi dan teknologi, mereka tidak mampu mengidentifikasi atau
memahami bagaimana teknologi tersebut berpotensi untuk memfasilitasi belajar
atau memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Pembelajar sebagai individu
yang membelajarkan, memfasilitasi belajar juga dituntut untuk mampu
menggunakan perangkat teknologi yang di integrasikan dalam pembelajaran.
Okojie, et.al (n.d) mengemukakan bahwa ketidaksuksesan pengintegrasian
teknologi dalam pembelajarn sering disebabkan karena ketidakmampuan
pembelajar untuk menguasai teknologi yang di integrasikan (Lack of skill).
Teknologi tidak akan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap
pembelajaran jika pembelajar tidak mengenal dan menguasai teknologi yang di
integrasikan (Eby, 1997 dalam Okojie et.al). Dengan kata lain, kemampuan

320

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

pembelajar dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang di
integrasiakan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengintegrasikan
teknologi dalam pembelajaran.
Karakteristik Pebelajar
Setiap pembelajar harus memahami bahwa setiap pebelajar adalah berbeda.
Mereka memiliki karaktersitik yang berbeda antara satu sama lain. Karakteristik
pebelajar dipahami sebagai aspek – aspek atau kualitas perseorangan si-belajar
(Degeng, 2013). Juga dapat dipahami sebagai apa yang khas yang dimiliki oleh
individu pebelajar. Reigeluth (Dalam Degeng, 2013) menyatakan bahwa
karakteristik pebelajar merupakan factor yang sangat mempengaruhi dalam
mempreskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Karakteristik pebelajar juga
harus dijadikan bahan pertimbangan pokok dalam pengelolaan strategi
penyampaian pembelajaran (Degeng, 2013). Dengan kata lain, Informasi
mengenai Karakteristik pebelajar akan sangat memberikan pengaruh terhadap
kesuksesan pengintegrasian teknologi sebagai strategi untuk memudahkan proses
pencapaian tujuan pembelajaran. Karakteristik yang dimiliki pebelajar sangat
beragam, meliputi 1) Gaya belajar, 2) Kemampuan penggunaan Teknologi dan 3)
Motivasi Belajar.
Gaya belajar merupakan cara bagaimana seseorang menerima dan
memproses informasi dalam pembelajaran (Brown, 2000). Juga dipahami sebagai
pendekatan umum yang digunakan pebelajar dalam belajarnya (Celcia-Murcia,
dalam Gilakjani, 2012). Dengan kata lain gaya belajar, merupakan suatu cara yang
nyaman dilakukan pebelajar dalam proses belajarnya. Gaya belajar masing –
masing

pebelajar

berbeda

antar

satu

sama

lain.

Gilakjani

(2012)

mengklasifikasikan gaya belajar secara umum menjadi tiga , yaitu : 1) Visual, 2)
Auditory dan 3) Kinestetik . Pebelajar yang lebih senang belajar dengan gambar
(tipe visual) harus dibelajarkan dengan teknologi yang mampu menyajikan konten
pembelajaran dalam bentuk visual, begitu juga jika pebelajar lebih senang belajar
dengan mendengarkan, tentu idealnya harus dibelajarkan dengan teknologi yanag
mampu menyajikan konten pembelajaran dalam bentuk audio (Degeng, 2013).
Oleh karena itu, Menjadi sangat penting untuk memfasilitasi belajar pebelajar
sesuai dengan gaya belajar yang dimilikinya (Gilakjani, 2012). Dengan kata lain,
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pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran harus memperhatikan bagaimana
pebelajar bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan..
Informasi mengenai kemampuan pebelajar dalam menggunakan teknologi
tertentu

sangat

penting

untuk

diketahui

sebelum

memutuskan

untuk

mengintegrasikan suatu teknologi tertentu dalam pembelajaran. Pengintegrasian
teknologi dalam pembelajaran harus memposisikan pebelajar sebagai pengguna
teknologi yang di integrasikan. Oleh karena itu, informasi mengenai kemampuan
awal pebelajar dalam menggunakan teknologi tentu menjadi sangat penting,
karena jika membelajarkan pebelajar dengan teknologi yang tidak dapat
digunakannya dengan baik atau tidak menarik bagi mereka hanya akan
mempersulit proses pencapaian tujuan pembelajaran. Misalnya pemanfaatan blog
untuk memfasilitasi diskusi kolaboratif antar bebelajar menjadi kalah menarik jika
dibandingkan dengan pemanfaatan social network atau social learning network
yang lebih dengan pebelajar dan lebih sering diakses pebelajar
Para pembelajar sepakat bahwa tingkat motivasi yang dimiliki oleh
pebelajar merupakan salah satu factor kunci dalam kesuksesan pembelajaran
(Dick & Carey, 2009). Motivasi belajar yang dimiliki pebelajar merupakan suatu
alasan kuat baik intrinsic maupun ekstrinsik yang mendorongnya untuk belajar.
Informasi mengenai motivasi belajar pebelajar menjadi sangat penting untuk
diketahui dalam rangka untuk dijadikan dasar dalam penentuan teknologi yang
tepat untuk di integrasikan dalam pembelajaran. Pebelajar akan termotivasi untuk
belajar pada hal yang dianggapnya menarik dan relevan dengan tujuan yang ingin
dicapainya. Degeng (2013) menyatakan bahwa sebagian besar bidang studi
memiliki daya tarik untuk dipelajari, namun banyak yang gagal memunculkan
daya Tarik tersebut dalam pembelajaran. Sehingga, pebelajar menjadi tidak
termotivasi untuk mempelajarinya. Ketidakmenarikan bahan pembelajaran bisa
disebabkan oleh kekurangtepatan strategi atau teknologi yang digunakan dalam
pembelajaran. Juga, pebelajar akan senang belajar dengan menggunakan teknologi
yang tidak sulit baginya untuk digunakan dan di anggapnya menarik. Seperti
pengintegrasian media sosial facebook atau Whatsapp dalam memfasilitasi diskusi
dan saling bertukar bahan pembelajaran menjadi lebih menarik bagi pebelajar,
karena mereka sudah sangat familiar dengan media tersebut dan menarik untuk
digunakan.
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Dengan kata lain, pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran ditinjau
dari karakteristik pebelajar harus didasarkan pada bagaimana mereka merasa
nyaman belajar, teknologi apa yang sudah familiar dan mampu digunakan oleh
mereka atau teknologi yang menarik bagi mereka serta apa yang mendorong
mereka untuk tertarik belajar sesuai dengan gaya belajar dan kemenarikan
bagaimana mereka seharusnya dibelajarkan.
Efisiensi pembelajaran merupakan kemudahan dalam mencapai tujuan
pembelajaran yang di inginkan pada waktu yang ditentukan dengan jumlah tujuan
yang dicapai. Degeng (2013) mengemukakan bahwa dalam rangka mengukur
efisiensi pembelajaran terdapat tiga indicator yang dapat digunakan , yaitu : 1)
Waktu , 2) Personalia , dan 3) Sumber belajar yang terpakai
Waktu Pembelajaran, merupakan jumlah alokasi waktu yang dibutuhkan
pebelajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Pengintegrasian teknologi pembelajaran seharusnya mampu untuk memberikan
peningkatan terhadap efisiensi waktu pembelajaran, mampu mempersingkat
jumlah waktu yang dibutuhkan pebelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran
atau mampu meningkatkan perolehan pembelajaran dengan waktu yang
disediakan. Mengukur efisiensi pembelajaran dapat dilakukan dengan menghitung
rasio jumlah tujuan yang dapat dicapai pebelajar dengan jumlah waktu yang
digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (Degeng, 2013). Jika, jumlah waktu
yang dibutuhkan pebelajar untuk mencapai suatu tujuan dengan pengintegrasian
teknologi sama dengan jumlah waktu yang dibutuhkan dengan tidak
mengintegrasikan teknologi , maka pembelajaran dapat dikatakan tidak efisien.
Personalia Pembelajaran, merupakan jumlah individu yang terlibat atau
di libatkan dalam pembelajaran, meliputi perencanaan, proses dan penilaian
pembelajaran. Personalia pembelajaran merupakan individu – individu yang
terlibat atau dilibatkan dalam pembelajaran. Pengintegrasian teknologi tertentu
dalam pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan jumlah personalia yang
akan dilibatkan serta ketersedian jumlah personalia yang ada. Kebutuhan jumlah
personalia didasarkan pada jumlah aktivitas dan frekuensi aktivtas yang harus
dilakukan pada tahapan perencanaan, proses pembelajaran dan proses penilaian,
meliputi summative dan formative. Oleh karena itu, pengintegrasian teknologi
dalam pembelajaran tidak hanya mengutamakan bagaimana belajarnya pebelajar,

323

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

namun juga bagaimana teknologi yang di integrasikan tersebut mampu
meringankan atau memudahkan kinerja yang dilakukan pembelajar dengan
menyediakan informasi – informasi yang berguna bagi peningkatan kualitas
pebelajar sebagai learning facikitator, learning guide dan learning supporter bagi
pebelajar.
Sumber Belajar, merupakan jumlah sumber belajar yang digunakan dan
diakses dalam pembelajaran, meliputi orang, perangkat keras, perangkat lunak,
tempat dan sebagainya (AECT, 1994). Pengintegrasian teknologi dalam
pembelajaran harus mampu meningkatkan efisiensi sumber belajar yang
digunakan dan diakses dalam pembelajaran, seperti pemanfaatan slide presentasi
dalam pembelajaran, pengumpulan makalah atau tugas dalam bentuk file akan
lebih efisien dari pada print out kemudian di gandakan. Pemanfaatan video
pembelajaran sebagai bentuk penyampaian pembelajaran yang dapat diakses dan
dikontrol serta dibagikan pebelajar akan lebih efisien digunakan daripada
menyampaikan bahan pembelajaran secara langsung. Juga, pemanfaatan cloud
storage yang terintegrasi dengan komputer sebagai media penyimpanan sumbersumber belajar dalam bentuk file yang dapat diakses dengan mudah oleh pebelajar
dapat dikatakan lebih efisien dari pada membeli atau mencetak.
Efisiensi sumber belajar dalam pengintegrasian teknologi dalam
pembelajaran juga harus memperhatikan ketersediaan teknologi yang akan di
integrasikan. Ketersediaan teknologi sebagaimana dimaksud berbeda-beda antar
setiap satuan/lembaga pendidikan. Oleh karena itu, Perencanaan dalam
pengintegrasian teknologi dalam pemebelajaran harus memperhatikan ketersedian
teknologi pada setting pembelajaran. Lembaga pendidikan yang menyediakan
akses interner gratis bagi keperluan pembelajaran akan lebih efisien untuk
mengintegrasikan teknologi berbasis online dari pada lembaga pendidikan yang
tidak menyediakan akses.
Dengan

kata

lain,

Kesuksesan

pengintegrasian

teknologi

dalam

pembelajaran dalam meningkatkan capaian tujuan pembelajaran harus didasarkan
pada pertimbangan karakteristik pebelajar sebagai individu yang akan
menggunakan teknologi yang akan di integrasikan dalam pembelajaran. Sehingga
jika ditinjau dari efisiensi pembelajaran, pengntegrasian teknologi proses
pencapaian

pembelajaran

akan

menjadi

mampu

meningkatkan

efisiensi
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pembelajaran, baik dari segi alokasi waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan
yang di inginkana, jumlah individu yang di libatkan dalam pembelajaran dan
sumber belajar yang digunakan.

KESIMPULAN
Pengintegrasian Teknologi dalam pembelajaran harus didasarkan pada
pemahaman bahwa teknologi dimaksudkan untuk memudahkan proses pencapaian
tujuan pembelajaran yang di inginkan melalui serangkaian aktivitas belajar yang
dilakukan oleh pebelajar dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.
Dalam pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran pebelajar harus diposisikan
sebagai

pengguna teknologi

yang di

integrasikan. Dengan

kata lain,

pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran dalam hal ini dimaksudkan untuk
memfasilitasi

belajarnya

pembelajaran,

bukan

pebelajar

memudahkan

dan

memudahkan

mengajarnya

pencapaian

pembelajar.

tujuan

Pembelajar

diposisikan sebagai learning partner, learning supporter dan learning guide bagi
pebelajar dalam proses belajarnya. Oleh karena itu, informasi mengenai
karakteristik yang dimiliki pebelajar, meliputi 1) Gaya belajar, 2) Kemampuan
pebelajar dalam menggunakan teknologi dan 3) Motivasi Belajar dan
Menggunakan teknologi dalam pembelajaran menjadi sangat penting untuk
dijadikan dasar dalam pengintegrasian. Pengintegrasian teknologi dalam
pembelajaran juga harus mampu meningkatkan efisiensi pembelajaran, meliputi
waktu yang digunakan, personalia yang dilibatkan dan sumber belajar yang
digunakan.
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ABSTRAK
Pendidikan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada permasalahan yang rumit berkaitan
dengan perubahan kurikulum yang dilaksanakan, perubahan kurikulum yang terjadi belum siap
karena kurangnya perangkat pendukung dalam pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI.Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas model pembelajaran active knowledge sharing
berbasis Schoology terhadap minat mahasiswa pada matakuliah computer vision. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen, dimana dalam penelitian ini siswa
dibagi ke dalam dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, kelas eksperimen adalah
kelas yang menggunakan strategi pembelajaran active knowledge sharing berbasis schoology,
sedangkan kelas kontrol menggunakan metode konvensional. Berdasarkan Uji Paired Sample
menggunakan software open Source PSPP didapatkan nilai rata-rata Kelas eksperimen 78,50 dan
nilai rata-rata kelas kontrol 75,25 (Nilai post test kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai
rata-rata kelas kontrol) dengan nilai signifikansi 0,29 hal ini membuktikan bahwa nilai
signifikansi (0,29 > 0,05) yang berarti H0 diterima (tidak ada beda yang signifikan antara kelas
kontrol (pembelajaran konvensional dan pembelajaran active knowledge sharing berbasi
Schoology)
Kata Kunci : Schoology, Efektivitas,Active Knowledge Sharing

LATAR BELAKANG
Permasalahan umum dalam pendidikan di Indonesia yaitu sistem
pembelajaran yang kurang baik, dilihat dari metode pembelajaran, media
pembelajaran, dan bahan yang masih belum tepat dalam penggunaannya. Hal ini
menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa, yang dipengaruhi adanya berbagai
metode pembelajaran yang kurang tepat. Sejauh ini pendidikan masih didominasi
oleh pandangan bahwa pengetahuan sebagai perangkat atau fakta yang harus
dihafal, pembelajaran masih berfokus pada dosen sebagai sumber utama
pengetahuan dan ceramah sebagai pilihan utama untuk strategi pembelajaran.
Selain itu kondisi kampus dengan keterbatasan media dan sarana yang ada
menjadikan metode ceramah menjadi andalan dalam proses pembelajaran.
Penerapan metode dan model pembelajaran di kampus sangat penting dalam
peningkatan kualitas peserta didik. Para dosen sering mengeluhkanmahasiswanya
yang mudah lupa terhadap materi pelajaran, padahal materi pelajaran yang telah
lalu seringkali berkaitan dengan materi selanjutnya,maka dari itu, dosen perlu
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melatih keterampilan berdiskusi mahasiswa dalam mengolah informasi yang
diterima agar dan mampu memecahkan masalah.
Ketika adanya perbedaan penguasaan materi dari setiap mahasiswa, dosen
harus memiliki strategi agar siswa yang menguasai materi dapat membantu siswa
yang kesulitan dalam penguasaan materi tersebut. Butuh sebuah inisiatif dari
dosen untuk membentuk kelompok belajar atau kegiatan saling berbagi
pengetahuan sesama mahasiswa.
Melihat fenomena tersebut dibutuhkan sebuah strategi pembelajaran dimana
setiap mahasiswa mampu dan mau mengungkapkan pendapatnya, serta mau dan
berinisiatif untuk saling berbagi dengan siswa lain dalam menyelesaikan tugas
atau pertanyaan. Salah satu strategi yang dapat membuat mahasiswa terlibat aktif
dan mampu saling bekerja sama adalah Active Knowledge Sharing Berbasis
Schoology.
Strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing menurut Hisyam Zaini
(2007) merupakan salah satu strategi yang dapat membawa mahasiswa untuk siap
belajar materi pembelajaran dengan cepat. Strategi ini dapat digunakan untuk
melihat tingkat kemampuan mahasiswa dan membentuk kerjasama tim. Strategi
ini dapat diterapkan pada hampir semua mata kuliah.
Pembelajaran aktif (active learning) bertujuan untuk mengoptimalkan
semua potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga semua siswa dapat mencapai
hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka
miliki serta menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses pembelajaran
Badri (2009).
Schoology merupakan salah satu perkembangan teknologi internet untuk
kegiatan pembelajaran dalam suatu perkuliahan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa schoology adalah platform media sosial bagi dosen dan mahasiswa yang
berfungsi untuk berbagi ide file agenda kegiatan dan penugasan yang dapat
menciptakan interaksi antara dosen dan mahasiswa, sehingga schoology
memungkinkan bisa diterapkan sebagai media pembelajaran berbasis active
knowledge sharing.
Pada awalnya, perkuliahan di Prodi Teknik Informatika Universitas
Trunojoyo masih memberlakukan pembelajaran konvensional, khususnya dalam
matakuliah computer vision. Pembelajaran konvensional yang dimaksud di sini
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adalah pembelajaran yang penyampaian materinya diuraikan oleh dosen dengan
media pembelajaran yang standar, misalnya powerpoint atau tanpa media
pembelajaran kemudian memberikan soal (penugasan) kepada mahasiswa dengan
materi yang terbatas. Hal ini menjadikan minat belajar mahasiswa menjadi
rendah, sehingga berpengaruh juga pada hasil belajar mahasiswa
METODE PENELITIAN
Proses knowledge sharingterdiri dari 4(empat) proses yaitu Socialization,
Externalization, Combination, Internalization (SECI). Proses yang terjadidalam
setiap tahapan proses dapat terlihat dalam gambar 1.
Secara garis besar, keempat proses tersebut terjadi juga

dalam

prosespembelajaran perkuliahan di perguruan tinggi.Proses externalisasi terjadi
saat seorang dosen membuatmateri kuliah dalam bentuk diktat, presentasi atau
buku.Proses combination terjadi saat seorang dosen ataumahasiswa membaca
beberapa buku kemudianmerangkumnya menjadi suatu artikel atau paper.
Prosesinternalisasi jelas terlihat saat seorang mahasiswamembaca materi kuliah
sehingga diperoleh pengetahuanbaru. Proses socialization terjadi dalam proses
tatap mukadan diskusi yang terjadi di kelas.

Tacit

Dialogue

Tacit

Tacit

Explisit

Socialization

Externalization
Linking Explicit
Knowledge

Field Building

Tacit

Internalization
Explisit

CombinationExplisit

Learning by
Doing

Explisit

Gambar 1. Proses Knowledge Sharing

Strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing merupakan bagian dari
pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah suatu proses pembelajaran dengan
tujuan untuk memberdayakan siswa agar belajar dengan menggunakan berbagai
cara/strategi secara aktif. Pembelajaran aktif (active learning) bertujuan untuk
mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh siswa, sehingga semua siswa
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dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi
yang mereka miliki serta menjaga perhatian siswa agar tetap tertuju pada proses
pembelajaran Badri (2009).
Strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing menurut Hisyam Zaini (2007)
merupakan salah satu strategi yang dapat membawa siswa untuk siap belajar
materi pembelajaran dengan cepat. Strategi ini dapat digunakan untuk melihat
tingkat kemampuan siswa dan membentuk kerjasama tim. Strategi ini dapat
diterapkan pada hampir semua mata pelajaran.
Strategi Active Knowledge Sharing merupakan sebuah strategi pembelajaran
dengan memberikan penekanan kepada siswa untuk saling membantu menjawab
pertanyaan yang tidak diketahui teman lainnya yang artinya bahwa siswa yang
tidak dapat menjawab pertanyaan diberi kesempatan untuk mencari jawaban
dariteman yang mengetahui jawaban tersebut dan siswa yang mengetahui
jawabannya ditekankan untuk membantu teman yang kesulitan (Sutaryo, 2008:2).
Prinsip-prinsip strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing menurut Badri
Rhofiki (2009) antara lain :
1. Stimulus belajar yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan
guru berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut merangsang siswa untuk mempelajari materi yang akan dibahas
sehingga siswa lebih cepat menerima materi pelajaran.
2. Perhatian dan motivasi yang diperoleh siswa melalui kegiatan saling tukar
pengetahuan (knowledge sharing) dengan siswa yang lain sehingga kegiatan
belajar menjadi menarik dan menyenangkan.
Prinsip saling tukar pengetahuan (knowledge sharing) seperti diungkapkan oleh
Aurilla Arntzen Bechina (2006) adalah saling tukar pengetahuan merupakan
proses mentransfer pengetahuan seseorang kepada orang lain yang dipengaruhi
oleh pengalaman yang dimiliki baik oleh pentransfer maupun penerima transfer
pengetahuan. Saling tukar pengetahuan juga didefinisikan sebagai suatu proses
pertukaran pengetahuan antara paling sedikit dua orang melalui suatu proses
timbal balik. Aplikasi penjelasan tersebut dalam proses pembelajaran yaitu siswa
yang tahu menyampaikan apa yang tidak diketahui oleh temannya sedangkan
siswa yang tidak tahu berusaha mencari tahu pada teman lebih tahu agar dapat
memecahkan suatu permasalahan yang timbul pada proses pembelajaran.
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Metode active knowledge sharing yang masih konvensional pada
pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
1.

Dosen mempersiapkan sebuah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan
materi perkuliahan yang akan diajarkan.

2.

Dosen meminta peserta didik/ mahasiswa untuk menjawab berbagai
pertanyaan sejauh yang mereka bisa.

3.

Kemudian dosen meminta semua peserta didik / mahasiswa berkeliling di
ruang kelas untuk mencari teman yang dapat membantu menjawab
pertanyaan yang tidak diketahui atau diragukan jawabannya. Dosen
menekankan kepada mereka untuk saling membantu satu sama lainnya.

4.

Dosen meminta peserta didik/ mahasiswa untuk kembali ke tempat duduk
mereka kemudian dosen memeriksa jawaban mereka. Dosen menjawab
pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh peserta didik/ mahasiwa dan
membahas semua pertanyaan tersebut. Dosen menggunakan jawaban-jawaban
yang muncul sebagai jembatan untuk mengenalkan topik yang penting yang
akan dipelajari di kelas. (Silberman, 2009). Pada Proses selanjutnya model
konvensial ini akan dibandingkan dengan model active knowledge sharing
dengan memanfaatkan schoology.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi

eksperimen, dimana dalam penelitian ini kelompok yang digunakan adalah kelas
biasa yang sudah ada. Dalam penelitian ini mahasiswa dibagi ke dalam dua kelas
yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang
menggunakan

strategi

pembelajaran

active

knowledge

sharing

berbasis

Schoologysedangkan kelas kontrol menggunakan metode konvensional.
Keberhasilan penerapan strategi pembelajaran Active Knowledge Sharing
berbasis Schoology ini dilihat dari perbedaan nilai test kelompok eksperimen
sebelum diberikan perlakuan (prestest) dan nilai test setelah diberi perlakuan
(Postest)
Rancangan

penelitian

ini

adalah

kuntitatif

komparatif

dengan

menggunakan metode eksperimen semu (Quasi Experimental). Rancangan
penelitian ini merupakan rancangan dengan pre test dan post test, non equivalent
control group design yaitu penelitian yang menyelidiki kemungkinan adanya
hubungan sebab akibat dan memberi perlakuan yang sama pada suatu kelompok
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serta membandingkan dengan kelompok kontrol, dua kelompok yang dipilih
secara random, kemudian diberikan pre test untuk mengetahui keadaaan awal,
hasil pre test yang baik bila nilai kedua kelompok tidak berbeda (Sugiyono,
2008). maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan (Arikunto 2002). Kedua
kelas mendapatkan perlakukan yang sama dari segi tujuan dan materi pelajaran,
tetapi berbeda dalam model pembelajarannya. Pada kelas eksperimen digunakan
model active knowledge sharing berbasis Schoology, sedangkan pada kelas
kontrol memakai pembelajaran konvensional.

Untuk mengetahui kemampuan

awal mahasiswa digunakan pre test yang akan dianalisa dan diuji kesamaan dua
rata-rata. Sedangkan prestasi belajar diperoleh dari nilai post test, yang
selanjutnya akan dianalisa dan diuji beda, sehingga akan diketahui perbedaan
prestasi belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen.
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Teknik Informatika
semester 7 di Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo. Pengambilan sampel pada
penelitian ini menggunakan sampling pertimbangan (Purposive sampling).
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa yang mengikuti
mata kuliah computer vision kelas A sebagai kelas eksperimen dan kelas B yang
akan dijadikan sebagai kelas kontrol.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a.

Uji Normalitas Data (Pre Test)
Tabel 1. Analisis Normalisasi Data
N

Eksperimen

Kontrol

20

20

Normal

Mean

74,50

75,00

Parameters

Std.

13,27

9,32

Most

Deviation

,21

,20

Extereme

Absolute

,09

,20

Difference

Positive

-,21

-,15

Kolmogorov-Smirnov Z

,94

,88

Asympt. Sig. (2-Tailed

,34

,43

Negative

Data pada Tabel1 merupakan kemampuan mahasiswa sebelum diberi perlakuan
yang diperoleh dari nilai pre test. Data kemampuan awal mahasiswa digunakan
untuk uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nilai rata332

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

rata kelas eksperimen 74,50 sedangkan rata-rata kelas kontrol 75. Berdasarkan
hasil uji normalitas kemampuan awal siswa (kelas eksperimen) menggunakan
software open source PSPP diketahui bahwa nilai asymp. Sig. (2 tailed) 0,34 (0,34
> 0,05), sedangkan uji normalitas kelas kontrol didapatkan nilai asymp. Sig (2
tailed) 0,43 (0,43 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan hasil ujian pretest kelas
kontrol dan eksperimen berdistribusi normal.
b.

Uji Homogenitas (PreTest)
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian

populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam
analisis independent sample t test dan ANOVA. Sebagai kriteria pengujian, jika
nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua atau
lebih kelompok data adalah sama
Tabel 2.Hasil Uji Homogenitas of Variance Pre Test
Levene

df1

Statistic
Kemampuan

df

Sig.

2

2,64

1

38

0,11

Pemahaman

Hasil Uji homogenitas data kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol
diperoleh hasil signifikansi 0,11 (0,11 > 0,05) sehingga dapat disimpulkan kedua data
tersebut homogen

Prestasi Belajar Mahasiswa
Prestasi belajar mahasiswa diperoleh dari rata-rata penilaian test (post test).
Nilai rata-rata post test dari kelas eksperimen 78,50, sedangkan untuk kelas
kontrol 75,25. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa
kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas control.

Tabel 3. Prestasi Belajar Mahasiswa
Eksperimen

N

Kontrol

20

20

Normal

Mean

78,50

75,25

Parameters

Std.

10,65

8,19

Most

Deviation

Extereme

Absolute

,21

,16

Difference

Positive

,14

,16

Negative

-,21

-,11
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Kolmogorov-Smirnov Z

,92

,73

Asympt. Sig. (2-Tailed

,36

,67

c. Uji Normalitas
Hasil uji normalitas prestasi belajar siswa diperoleh hasil signifikansi pada
kelas eksperimen 0,36 dan kelas kontrol 0,67 maka nilai probabilitas kelas
eksperimen 0,36 > 0,05 dan kelas kontrol 0,67 > 0,05, sehingga dari hasil analisis
diperoleh kesimpulan bahwa data prestasi belajar siswa kelas kontrol dan kelas
eksperimen berdistribusi normal.
Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
Eksperimen

N

d.

Kontrol

20

20

Normal

Mean

78,50

75,25

Parameters

Std.

10,65

8,19

Most

Deviation

Extereme

Absolute

,21

,16

Difference

Positive

,14

,16

Negative

-,21

-,11

Kolmogorov-Smirnov Z

,92

,73

Asympt. Sig. (2-Tailed

,36

,67

Uji Homogenitas
Hasil uji homogenitas prestasi belajar mahasiswa didapatkan nilai

signifikansi 0,30 sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa kelas eksperimen
dan kelas kontrol memiliki prestasi belajar yang homogen.
Tabel 5. Test Of Homogeneity of Variance
Levene

df1

df2

Sig.

1

38

0,30

Statistic
Kemampuan

1,12

Pemahaman

e.

Hasil Uji T
Berdasarkan Uji Paired Sample didapatkan nilai rata-rata Kelas eksperimen

78,50 dan nilai rata-rata kelas control 75,25 (Nilai post test kelas eksperimen lebih
tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelas control dengan nilai) dengan nilai
signifikansi 0,29 hal ini membuktikan bahwa nilai signifiknsi (0,29 > 0,05) yang
334
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berarti H0 diterima (tidak ada beda yang signifikan antara kelas control dan
eksperimen)

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan maka dapat
diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1.

Berdasarkan hasil analisa data menggunakan software open source PSPP
terdapat peningkatan nilai post test kelas yang diajarkan dengan metode
active Knowledge Sharing berbasis Scoology. Peningkatan tersebut dapat
dilihat dari nilai rata-rata pre test kelas eksperimen 74,50 dan nilai post test
rata-rata kelas eksperimen 78,50.

2.

Terdapat peningkatan nilai antara nilai pretest dan nilai posttest pada kelas
yang diajar menggunakan metode konvensional adapun nilai pretest tersebut
adalah 75 dan nilai post test 75,25, yaitu terdapat peningkatan sebesar 0,25

3.

Berdasarkan Uji Paired Sample didapatkan nilai rata-rata Kelas eksperimen
78,50 dan nilai rata-rata kelas kontrol75,25 (Nilai post test kelas eksperimen
lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelas kontrol) dengan nilai
signifikansi 0,29 hal ini membuktikan bahwa nilai signifiknsi (0,29 > 0,05)
yang berarti H0 diterima (tidak ada beda yang signifikan antara kelas kontrol
dan eksperimen)
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PEMANFAATAN APLIKASI ELECTRONIC WORKBENCH (EWB) PADA
MATA KULIAH LOGIKA INFORMATIKA MATERI GERBANG LOGIKA
Sigit Susanto Putro
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo
E-mail: sigit.putro@trunojoyo.ac.id

ABSTRAK
Pada materi gerbang lokiga setidaknya ada tujuh jenis gerbang logika yang harus kita kenalkan
kepada peserta didik. Ketujuh jenis gerbang logika tersebut antara lain adalah gerbang AND,
gerbang NAND, gerbang OR, gerbang NOR, gerbang Exclusive OR (XOR), gerbang Exclusive
NOR (XNOR), dan gerbang NOT. Dari ketujuh gerbang tersebut masing-masing gerbang memiliki
kombinasi keluaran yang berbeda satu sama lain meskipun kombinasi masukannya sama.
Kombinasi masukan dan keluaran tersebut biasanya kita wujudkan dalam bentuk tabel yang kita
kenal dengan tabel kebenaran. Karena jenis dari gerbang logika ini lumayan banyak biasanya
membuat peserta didik sulit memahami. Oleh karena itu dalam menyampaikan materi gerbang
logika ini hendaknya kita memanfaatkan alat bantu. Salah satu aplikasi perangkat lunak yang bisa
kita manfaatkan sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi ini adalah Electronic Workbench
atau biasa disingkat dengan EWB. Dengan memanfaatkan EWB kita bisa menunjukan kepada
peserta didik secara visual keluaran dari setiap jenis gerbang logika. Kita juga bisa menunjukan
secara visual jika suatu fungsi bisa ditulis dalam fungsi lain yang berbeda namun hasil
keluarannya tetap sama. Contohnya fungsi dari lampu 1 = A XOR B, bisa kita tulis dalam bentuk
lain menjadi lampu 1 = (NOT A AND B) OR ( A AND NOT B). Kita bisa menjelaskan hal ini
dengan mengguakan tabel kebenaran, namun dengan ditambah alat bantu seperti perangkat lunak
EWB ini kita bisa menunjukan secara visual perubahan sinyal keluaran yang terjadi akibat
perubahan dari sinyal masukan yang kita mainkan kombinasinya kepada peserta didik kita.
Dengan demikian diharapkan peserta didik kita akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran
materi gerbang logika.
Kata kunci : gerbang logika , tabel kebenaran , electronic workbench

PENDAHULUAN
Gerbang Logika
Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang
berfungsi untuk merubah satu atau lebih sinyal masukan menjadi satu sinyal
keluaran logis. Gerbang logika beroperasi pada sistem bilangan biner. Ada 7 jenis
gerbang logika dasar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang
NAND, gerbang NOR, gerbang Exclusive OR (X-OR) dan gerbang Exclusive
NOR (X-NOR).
Gerbang AND adalah gerbang yang menghasilkan nilai sinyal keluaran 1
jika nilai dari semua sinyal masukannya adalah 1. Sedangkan gerbang NAND
adalah kebalikan dari gerbang AND, yaitu apabila keluaran dari gerbang AND
bernilai 1 maka keluaran gerbang NAND adalah 0.
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Gerbang OR adalah gerbang yang menghasilkan nilai sinyal keluaran 1 jika
ada sinyal masukan yang bernilai 1 atau semua sinyal masukannya bernilai 1.
Sedangkan gerbang NOR adalah gerbang yang menghasilkan nilai keluaran
kebalikan dari gerbang OR.
Gerbang NOT berfungsi membalikkan nilai dari sinyal masukan.

Jika

sinyal masukan bernilai 0 maka sinyal keluaran bernilai 1, begitupula sebaliknya.
Hanya ada 1 sinyal masukan yang bisa melewati gerbang NOT.
Gerbang X-OR adalah gerbang yang menghasilkan nilai 0 pada sinyal
keluaran jika semua sinyal masukannya bernilai sama 0 semua atau 1 semua. Dan
gerbang X-NOR merupakan kebalikan dari X-OR.
Tabel Kebenaran
Menurut Mahfudhi (2014) ―Tabel kebenaran adalah tabel matematika yang
digunakan dalam logika untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu ekspresi
logika yang masing-masing nilai kombinasinya diambil dari variabel logika‖.
Tabel kebenaran dari Gerbang AND 2 masukan adalah tabel kebenaran
yang mencerminkan kombinasi masukan dan keluaran dari gerbang AND 2
masukan, yakni apabila kombinasi kedua masukannya bernilai 1 maka
keluarannya berinilai 1 selain itu nilainya 0. Tabel kebenaran dari gerbang AND 2
masukan adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Tabel kebenaran AND gate 2 input
Input

Output

X

Y

A

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Sedangkan kebalikan dari tabel kebenaran gerbang AND 2 masukan
adalah tabel kebenaran gerbang NAND 2 masukan. Adapun tabel kebenarannya
adalah sebagai berikut.
Tabel 2. Tabel kebenaran NAND gate 2 input
Input

Output

X

Y

A

0

0

1
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0

1

1

1

0

1

1

1

0

Adapun tabel kebenaran dari gerbang OR 2 masukan adalah tabel
kebenaran yang memiliki nilai keluaran 1 jika kombinasi nilai masukannya
keduanya 1 atau salah satu masukannya bernilai 1. Tabel kebenaran dari gerbang
OR 2 masukan adalah sebagai berikut.
Tabel 3. Tabel kebenaran OR gate 2 input
Input

Output

X

Y

A

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

Sedangkan tabel kebenaran dari gerbang NOR 2 masukan memiliki nilai
keluaran kebalikan dari tabel kebenaran gerbang OR 2 masukan. Tabel kebenaran
dari gerbang NOR 2 masukan adalah sebagai berikut.
Tabel 4. Tabel kebenaran NOR gate 2 input
Input

Output

X

Y

A

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

Berikutnya adalah tabel kebenaran dari gerbang Exclusive OR. Dimana
tabel kebenaran dari gerbang ini memiliki nilai keluaran 1 jika hanya satu sinyal
masukannya bernilai 1. Adapun tabel kebenarannya adalah sebagai berikut.
Tabel 5. Tabel kebenaran X-OR gate
Input

Output

X

Y

A

0

0

0

0

1

1
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1

0

1

1

1

0

Sedangkan kebalikan dari tabel kebenaran exclusive OR adalah tabel
exclusive NOR. Berikut ini adalah tabel kebenarannya.
Tabel 6. Tabel kebenaran X-NOR gate
Input

Output

X

Y

A

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

Sedangkan tabel kebenaran dari gerbang NOT adalah sebagai berikut
Tabel 7. Tabel kebenaran NOT gate
Input

Output

X

X‘

0

1

1

0

Aplikasi EWB
Pada modul simulasi rangkaian elektronika analaog dan digital dengan
EWB Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri
Yogyakarta 2012 diterangkan bahwa EWB (Electronic Workbench) adalah sebuah
software komputer elektronika yang bisa digunakan untuk melakukan simulasi
cara kerja rangkaian elektronika analog maupun digital.
Karena software ini mampu melakukan simulasi rangkaian digital maka
EWB bisa digunakan untuk membuktikan teori dari tabel kebenaran. Software
EWB yang digunakan dalam makalah ini adalah EWB versi 5.12.
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Gambar 1. Tampilan aplikasi EWB

PEMBAHASAN
Untuk membuktikan teori dari gerbang logika salah satunya bisa kita
gunakan simulator seperti perangkat lunak EWB. Berikut ini kita buktikan teori
dari gerbang NOT. Dimana dalam teorinya disebutkan gerbang NOT ini berfungsi
untuk merubah sinyal masukan 0 menjadi sinyal keluaran 1 ataupun sebaliknya.
Untuk membuktikannya kita buat gambar berikut.

Gambar 2. Rangkaian digital gerbang NOT
Dalam percobaan ini kita buat dua buah rangkaian dan kita letakan sejajar
tujuannya supaya terlihat perbedaannya. Hasilnya terlihat seperti gambar berikut.
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Gambar 3. Hasil percobaan gerbang NOT
Dari gambar 3 diatas terlihat apabila sinyal masukan kita kasih 1 maka
sinyal keluaran bernilai 0. Seperti ditunjukan rangkaian sebelah kiri. Dan
rangkaian sebelah kanan menunjukan sebaliknya jika sinyal masukan kita kasih 0
maka sinyal keluarannya bernilai1.
Percobaan berikutnya kita membuktikan teori dari gerbang AND dan
gerbang NAND. Kita susun rangkaian pada aplikasi EWB seperti berikut.

Gambar 4. Rangkaian AND dan NAND
Setelah rangkaian menggunakan gerbang AND dan gerbang NAND kita
susun kemudian kita tekan tombol start pada pojok kanan atas aplikasi lalu kita
mainkan tombol masukannya. Dan hasilnya seperti berikut.

Gambar 5. Hasil percobaan AND dan NAND
Dari gambar 5 terlihat hasil keluaran dari gerbang NAND (gambar sebelah
kanan) selalu kebalikan dari gerbang AND. Dengan kombinasi keluaran sebagai
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berikut. Gerbang And akan menyalakan lampu hanya jika kedua masukan on,
sedangkan gerbang NAND akan mematikan lampu jika kedua masukan on.
Berikutnya kita akan mencoba melihat kombinasi masukan dan keluaran
dari gerbang OR dan NOR. Seperti percobaan sebelumnya kita susun rangkaian
OR dan NOR bersebelahan, seperti gambar berikut ini.

Gambar 6. Rangkaian OR dan NOR
Setelah rangkaian kita susun baru kita lakukan ujicoba dengan merubah
nilai masukan dari A serta B. Dari hasil ujicoba kita dapatkan keluaran dari
gerbang OR bernilai 0 atau lampu mati saat kedua masukan dalam kondisi off,
selain itu lampu akan menyala. Sebaliknya gerbang NOR pada saat kedua
masukan off maka lampu menyala, dan selebihnya lampu mati. Seperti gambar
berikut ini.

Gambar 7. Hasil Percobaan OR dan NOR
Dari gambar 7 diatas menunjukan gerbang OR menyebabkan lampu mati
ketika kedua masukan off dan gerbang NOR menyebabkab lampu menyala saat
kedua masukan off.
Berikutnya kita mencoba untuk menunjukan perbedaan dari gerbang
logika exclusive OR (XOR) dan gerbang logika exclusive NOR (XNOR). Kita
susun rangkaian seperti gambar berikut.
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Gambar 8. Rangkaian XOR dan XNOR
Setelah rangakaian kita susun kemudian kita melakukan langkah
mengganti-ganti sinyal masukannya. Hasil dari percobaan ini adalah gerbang
XOR akan menyalakan lampu ketika hanya salah satu dari sinyal masukannya on.
Sedangkan gerbang XNOR akan menyalakan lampu jika kedua sinyal
masukannya on atau kedua sinyal masukannya off.

Gambar 9. Hasil percobaan XOR dan XNOR
Dari semua percobaan yang telah dilakukan menunjukan bahwasannya
teori dari gerbang logika dan tabel kebenaran sesuai prakteknya. Selain mencoba
teori tersebut kita juga bisa menunjukan kepada peserta didik bahwasannya suatu
fungsi dalam logika infor bisa kita tuliskan dalam bentuk lain. Misalnya kita
membuat lampu dengan fungsi yang berbunyi lampu 1 = A XOR B. Fungsi ini
jika ditulis dalam bentuk lain adalah lampu 1 = (NOT A AND B) OR ( A AND
NOT B).
Untuk membuktikan jika fungsi tersebut sama bisa kita gunakan tabel
kebenaran seperti contoh dibawah ini.
Tabel 8. Bukti A XOR B = (NOT A AND B) OR (A AND NOT B)
Masukan
A

B

Keluaran
A‘

B‘

1

A
XOR

A‘.B

B‘.A

(1)

(2)

+
2
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B
0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Dari tabel kebenaran diatas menunjukan bahwasannya kedua fungsi tadi
memiliki keluaran yang sama. Untuk lebih jelasnya lagi kita bisa membuat
rangkaian seperti gambar 10 berikut ini.

Gambar 10. Rangakaian berbeda keluaran sama
Kedua rangkaian diatas disusun dari gerbang yang berbeda. Gambar
sebelah kiri menggunakan XOR, sedangkan gambar sebelah kanan menggunakan
dua buah gerbang not, dua buah gerbang AND dan satu gerbang OR. Setelah
dilakukan ujicoba hasilnya seperti berikut ini.

Gambar 11. Hasil ujicoba rangakaian berbeda keluaran sama
Gambar diatas menunjukan bahwasannya tabel kebenaran yang ditunjukan
pada tabel 8 hasilnya benar.
PENUTUP
Dengan memanfaatkan aplikasi EWB dalam menyampaikan materi
gerbang logika, kita bisa menunjukan kepada peserta didik secara visual
kombinasi masukan dan keluaran dari gerbang logika.
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Bahkan kita juga bisa membuktikan kepada peserta didik kita bahwa suatu
fungsi bisa ditulis kedalam fungsi yang lain. Contohnya fungsi Lampu 1 = A XOR
B, bisa ditulis dalam fungsi yang lain seperti berikut Lampu 1 = (NOT A AND B)
OR ( A AND NOT B). Memang kita bisa menjelaskan contoh tersebut dengan
menggunakan tabel kebenaran.
Namun jika kita memanfaatkan alat bantu seperti perangkat lunak EWB
ini, kita bisa memperlihatkan secara visual kepada peserta didik kita perubahan
sinyal keluarannya yang diakibatkan dari perubahan sinyal masukannya. Dengan
demikian diharapkan peserta didik bisa lebih tertarik dalam mengikuti
pembelajaran materi gerbang logika ini.
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TELAAH CSCL (COMPUTER SUPPORTED COLLABORATIVE
LEARNING) MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL TERTUTUP DI
LINGKUP PERGURUAN TINGGI
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ABSTRAK
Pembelajaran berbasis CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) saat ini telah diakuis
dapat meningkatkan motivasi belajar di lingkup perguruan tinggi. Namun masih dibutuhkan
inovasi dalam pelaksanaan CSCL agar dapat menjadi lebih efisien. Makalah ini melakukan
telaah penggunaan media sosial tertutup dalam penerapan CSCL sekaligus melakukan uji coba
sederhana menggunakan penelitian tindakan kelas melalui wahana situs www.schoology.com. Uji
coba dilakukan di program studi berbasis TI serta program studi yang tidak berbasis TI agar
dapat membuktikan tidak adanya kesenjangan dalam pelaksanaan uji coba. Hasil dari telaah
tersebut menyatakan kondisi yang harus dipenuhi yakni(1) kewajiban tatap muka, (2) moderasi
berkelanjutan serta (3) perencanaan pembelajaran yang matang dan tugas yang variatif agar
penerapan dapat menjadi efektif. Namun demikian, masih diperlukan penelitian secara kuantitatif
di masa mendatang agar dapat mendapatkan hasil yang lebih meyakinkan serta mendapatkan
faktor yang dapat menghambat pelaksanaan CSCL tersebut.
Kata kunci : CSCL, Media Sosial, Perguruan Tinggi

LATAR BELAKANG
Pembelajaran berbasis komputer dengan metode kolaborasi atau CSCL
(Computer Supported Collaborative Learning) merupakan salah satu model
pembelajaran yang diakui dapat meningkatkan motivasi belajar, khususnya di
lingkup perguruan tinggi

(Gilbert & Driscoll, 2002; Gros, et al., 2005).

Khususnya pembelajaran yang didalamnya mengimplementasikan e-learning,
baik sebagai alat bantu ataupun sebagai komponen utama di dalam proses
pembelajaran.
Kebutuhan akan peningkatan motivasi dikarenakan penerapan e-learning
di perguruan tinggi saat ini lebih banyak menimbulkan sikap skeptis dan apatis di
kalangan mahasiswa ataupun dosen sendiri (Tomsic & Suthers, 2006; Weaver,
2010). Hal tersebut disebabkan paradigma e-learning yang lebih banyak
diasumsikan hanya sebagai wahana untuk melakukan proses unggah-unduh
(upload-download) materi perkuliahan. Sehingga e-learning yang seharusnya
menjadi alat pembelajaran inovatif kemudian berubah menjadi alat untuk
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menempatkan materi dan slide perkuliahan para dosen agar dapat diunduh oleh
mahasiswa.
Karenanya inovasi di dalam pemanfaatan e-learning sangat dibutuhkan,
dan salah satunya dengan menggunakan CSCL yang telah terbukti secara empiris
mampu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di dalam proses pembelajaran
(Gilbert & Driscoll, 2002; Cerny & Mannova, 2011). Namun demikian, kerangka
kerja CSCL hingga saat ini masih mengalami banyak perkembangan dengan
beragam model yang ditawarkan, baik secara berbayar atau komersial dan juga
secara gratis. Sehingga perlu dilakukan telaah lebih dalam sebelum melakukan
pemilihan terapan CSCL ke dalam perguruan tinggi agar lebih efisien.
Makalah ini melakukan pembahasan mengenai telaah dan pengkondisian
CSCL, khususnya dengan menggunakan media sosial yang tertutup. Penggunaan
media sosial (social media) dalam konteks ini adalah situs yang memiliki
kapabilitas untuk melakukan bagi pakai dokumen (file sharing) serta interaksi
antar pengguna yang telah terdaftar didalamnya. Penggunaan media sosial tertutup
diartikan sebagai media sosial yang para penggunanya telah terkelompokkan
secara terpisah dan hanya dapat melihat aktifitas dan interaksi satu sama lain jika
administrator atau pemilik kelompok tersebut (dalam konteks ini adalah dosen)
telah memberikan ijin hak akses kepada pengguna (dalam konteks ini adalah
mahasiswa).
Diharapkan bahwa telaah mengenai penggunaan media sosial tertutup
sebagai kerangka kerja CSCL dapat memberikan gambaran kepada para dosen
dalam melakukan implementasi e-learning yang lebih inovatif dan efektif dalam
proses pembelajaran. Tujuan lainnya adalah hasil dari telaah ini mampu
memberikan referensi tambahan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian di
ranah CSCL ataupun melakukan komparasi dengan menggunakan media lainnya

KAJIAN PUSTAKA
Pembelajaran kolaboratif yang diimplementasikan dengan dukungan
teknologi komputer disebut sebagai Computer Supported Collaborative Learning
atau lazim disingkat CSCL (Roberts, 2005). Meskipun CSCL yang dianggap
pertama kali dicetuskan oleh Koschman pada tahun 1996 sering diasumsikan lebih
condong ke bidang TI (teknologi informasi), namun pada kenyataannya CSCL
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juga sangat membutuhkan teori di bidang kependidikan di dalam penerapannya
(Gros, et al., 2005).
CSCL dalam penerapannya sebaiknya dilakukan oleh pembelajar yang
mampu menerapkan teori kependidikan sekaligus dapat menerapkan kemampuan
TI secara baik agar tidak timpang. Sebab dalam penerapan CSCL tidak lagi
ditekankan pada kecanggihan teknologi yang digunakan, namun lebih ke arah
interaksi yang dilakukan oleh pebelajar (dalam konteks ini adalah dosen) dengan
komputer yang digunakan (Raithman, et al., 2003). Ini berarti bahwa CSCL lebih
ditekankan pada kerangka kerja yang digunakan, bukan pada kecanggihan alat
atau perangkat yang menyertai proses pembelajaran.
Perangkat teknologi yang digunakan di dalam proses pembelajaran telah
terbukti sangat membantu mahasiswa yang memiliki kecenderungan sulit belajar.
Perangkat teknologi tersebut menjadi jauh lebih efektif saat digunakan untuk
meningkatkan kepercayaan diri (self esteem) di dalam sebuah lingkungan belajar
sosial yang mampu membangun jejaring dengan mahasiswa yang lain secara
bersama-sama (Brunvand & Abadeh, 2010). Sehingga penggunaan CSCL di sisi
lainnya juga tetap harus memperhatikan secara seksama perangkat teknologi yang
digunakan.
Penggunaan media sosial di dalam proses pembelajaran secara empiris
telah terbukti mampu meningkatkan keterikatan mahasiswa dan peningkatan
minat terhadap pencarian sumber daya atau materi perkuliahan (Liu, 2010). Hal
ini disebabkan karena saat ini mayoritas mahasiswa yang diampu di dalam proses
pembelajaran termasuk di dalam kategori generasi Y (Beyers, 2009). Sehingga
mereka akan lebih termotivasi untuk melakukan pencarian lebih mendalam jika
diarahkan ke penggunaan internet sebagai sumber belajar di dalam perkuliahan.
Proses pencarian juga harus disertai dengan peningkatan pengawasan oleh
dosen pengampu di dalam proses pembelajaran agar tidak terjadi proses copypaste secara sembarangan di dalam penempatan jawaban atau pencarin referensi.
Peningkatan ini membutuhkan fasilitas yang mumpuni dari pihak kampus,
khususnya koneksi internet, serta kemampuan dosen di dalam mengarahkan
mahasiswa untuk masuk ke dalam media sosial yang telah disediakan (Liu, 2010;
Silius, et al., 2010).
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Dalam kaitannya dengan penggunaan CSCL, penggunaan media sosial
telah terbukti mampu meningkatkan level kerjasama para mahasiswa di perguruan
tinggi, dengan asumsi dosen harus terlibat sebagai fasilitator di dalam aktifitas
proses pembelajaran (Silius, et al., 2010). Hal ini secara signifikan mewajibkan
dosen agar juga dapat melakukan upgrade pengetahuan mengenai penggunaan
media sosial serta pada akhirnya mampu memilih media sosial yang cocok untuk
pelaksanaan CSCL.

PEMBAHASAN
Telaah uji coba yang dibahas di dalam makalah ini menggunakan studi
kasus situs Schoology. Situs schoology yang beralamat di www.schoology.com
merupakan LMS (Learning Management System) yang memiliki kemampuan
sebagai media sosial tertutup. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kemampuan
untuk melakukan bagi pakai dokumen ke pengguna, baik secara terbatas (private)
ataupun secara publik. Pertimbangan lain dari penggunaan situs tersebut adalah
pembuktian secara empiris yang telah menjadikan schoology sebagai situs terbaik
untuk penggunaan e-learning di tahun 2014.
Tampilan awal dari schoology dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Tampilan Awal Schoology Untuk Dosen
Selain itu, fasilitas yang dimiliki oleh schoology juga mampu menempatkan
thread dalam sebuah forum diskusi yang dapat diatur hak dan kewenangan
anggota didalamnya. Fasilitas lainnya adalah pengumpulan tugas yang dapat
diatur tenggat waktunya serta dapat membentuk grup, baik besar maupun kecil, di
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dalam pengerjaan tugas tersebut. Hal ini menjadikan proses kolaborasi antar
mahasiswa dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan teknologi yang
ada.
Penelitian awal dilakukan dengan melakukan uji coba ke dalam tiga kelas
dari program studi yang berbeda, yakni program studi Sistem Informasi, program
studi Teknik Informatika dan program studi Akuntansi. Sebagai informasi, uji
coba dilakukan di lingkup Universitas Ma Chung Malang untuk periode semester
genap tahun ajaran 2014-2015. Penggunaan tiga program studi (masing-masing
satu mata kuliah) yang berbeda dimaksudkan agar dapat menjaring opini dan hasil
yang lebih valid dengan adanya sampel yang heterogen pada proses uji coba.
Pemanfaatan schoology dalam penelitian ini digunakan dalam proses
pemberian tugas serta sharing dokumen secara kelompok. Proses pemberian tugas
diberikan dalam bentuk kelompok kecil agar tidak terjadi fenomena free riders
yang kerap terjadi saat jumlah anggota dalam satu kelompok terlalu banyak
(Ebrahem, et al., 2009; Grimes & Whitmyer, 2009).
Fenomena tersebut dapat diatasi dengan pembatasan jumlah anggota
kelompok serta pengawasan secara melekat pada saat proses kolaborasi berjalan.
Contoh dari hasil pengawasan tersebut, dilakukan dengan menggunakan
penugasan di dalam forum diskusi terbatas yang telah dibatasi dengan tenggat
waktu tertentu. Sehingga proses moderasi dapat dilakukan dengan lebih terarah
oleh dosen di dalam proses kolaborasi.
Selanjutnya, dari tiap kelompok kecil tersebut melakukan proses pengerjaan
tugas berupa review atau essai kecil sehingga pada akhirnya berkolaborasi untuk
membentuk sebuah artikel besar. Kemampuan schoology untuk melakukan
pelacakan dari tiap pengguna pada saat proses unggah artikel menjadi keuntungan
besar bagi dosen dalam proses tersebut. Sehingga dapat diketahui secara detail
mengenai anggota yang aktif dan juga anggota yang pasif.
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Tugas Bentuk Thread

Dosen

Locked Thread (moderasi tugas dan
diskusi)
Materi Kuliah

Mahasiswa

Hasil Penilaian dan Umpan
Balik

Kelompok Kolaborasi

Gambar 2. Diagram Kerja Kolaborasi
Hasil dari penggunaan metode kolaborasi tersebut membuktikan bahwa
proses kolaborasi di dalam pembelajaran dengan menggunakan e-learning dapat
berjalan baik dengan beberapa kondisi.
Kondisi tersebut antara lain: (1) Pembentukan kelompok yang dilakukan
harus terjadi di dalam kelas tatap muka (face to face), (2) pengawasan atau
moderasi terhadap hasil kolaborasi harus dilakukan secara terus-menerus
(continue), dan (3) perencanaan terhadap format dan pembagian tugas yang harus
variatif agar tidak menimbulkan kebosanan dalam proses pembelajaran.
Kondisi pertama yakni pembentukan kelompok yang dilakukan harus
terjadi di dalam kelas tatap muka (face to face) wajib dilakukan pada saat
pertemuan awal di dalam kelas oleh pihak dosen. Hal ini diyakinkan agar tidak
ada kelompok yang terbentuk karena keterpaksaan sehingga dapat berpengaruh ke
dalam proses pembelajaran hingga akhir. Proses ini juga dilakukan agar potensi
terjadinya free rider dapat diminimalisir pada saat awal pembentukan kelompok.
Kondisi kedua yakni pengawasan atau moderasi terhadap hasil
kolaborasi harus dilakukan secara terus-menerus (continue) dilakukan agar hasil
dari proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga proses penilaian
juga dapat berjalan dengan lancar. Apabila tidak dilaksanakan secara terusmenerus, dikhawatirkan terjadi proses bullying di dalam forum berupa komentar
negatif dan sangkalan (denial) dari kelompok lain dikarenakan sifat iri ataupun
sikap kekanak-kanakan (childish) yang masih kerap terjadi di dalam sebuah forum
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daring. Hal tersebut harus dihindari dengan cara pihak dosen wajib melakukan
moderasi dan penilaian secara rutin dan periodik, sehingga tidak terjadi lagi di
dalam proses kolaborasi.
Kondisi terakhir yakni perencanaan terhadap format dan pembagian
tugas yang harus variatif agar tidak menimbulkan kebosanan dalam proses
pembelajaran merupakan kewajiban dosen untuk melakukan perencanaan secara
menyeluruh terhadap materi perkuliahan sekaligus tugas yang akan diberikan di
dalam rentang waktu satu semester. Sehingga pada saat pemberian tugas yang
menggunakan model kolaborasi serta didalamnya terdapat fitur moderasi dapat
menjadi lebih terarah. Sekaligus pula dapat terlihat variasi tugas yang diberikan
dalam satu semester untuk menghindari kejenuhan mahasiswa. Hal ini dapat
dilakukan secara mudah mengingat fasilitas yang diberikan pihak schoology dapat
menampilkan seluruh materi dan tugas sebelum diberikan kepada mahasiswa.

PENUTUP
Berdasarkan hasil telaah dan uji coba tindakan kelas yang telah dilakukan,
dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) penggunaan media sosial tertutup dalam
implementasi

CSCL

membutuhkan

wahana

yang

dapat

melakukan

pengelompokan per kelas dan pengawasan yang melekat, (2) penggunaan
schoology sebagai alat bantu uji coba dalam telaah ini dapat diimplementasikan di
lingkup perguruan tinggi.
Namun di sisi lain, penggunaan CSCL dengan bantuan media sosial
tertutup masih harus diujicobakan secara kuantitatif terhadapa program studi lain,
khususnya yang tidak memiliki kekhususan bidang TI. Begitu pula dengan
kemampuan dosen dalam melakukan pengelolaan CSCL dengan media sosial
tertutup juga harus diujicobakan dalam penelitian yang terpisah.
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ABSTRAK
Agar tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok menyimak isi
berita dapat dicapai oleh siswa diperlukan sebuah media untuk memberi gambaran konkrit dalam
melatih kemampuan menyimak. Tujuan penelitian dan pengembangan ini untuk : (1)
menghasilkan, (2) memvalidasi, (3) menguji coba media video pembelajaran menyimak isi berita
untuk kelas VIII semester genap tahun ajaran 2013/2014 di SMP Islam Al Kholily – Al Hasany
Sukorame Binangun Blitar. Penelitian dan pengembangan media video pembelajaran ini
menggunakan model Sadiman (2011) yang dimodifikasi sesuai dengan tujuan penelitian dan
pengembangan. Hasil validasi memperoleh persentase (95%) dari ahli media, (97,5%) dari ahli
materi dan (85%) dari angket siswa. Dari hasil validasi dapat diartikan bahwa media video
pembelajaran valid sehingga layak digunakan sebagai media pembelajaran di kelas. Hasil uji
coba memperoleh persentase (100%) dari uji coba satu lawan satu dan (94,7%) dari uji coba
kelompok kecil. Dari hasil uji coba dapat diartikan bahwa media video pembelajaran efektif
untuk pembelajaran menyimak isi berita.
Kata Kunci : Pengembangan, Video Pembelajaran, Menyimak Isi Berita.

PENDAHULUAN
Tuntutan sebuah difusi inovasi dalam pendidikan menjadi salah satu
peluang bagi para teknolog pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan melalui visi
Jurusan Teknologi Pendidikan yakni menjadikan Jurusan Teknologi Pendidikan
sebagai pusat keunggulan dan rujukan dalam penyiapan teknolog pembelajaran,
tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu menguasai teknologi informasi
dan komunikasi untuk memfasilitasi belajar dan memecahkan masalah – masalah
pembelajaran dan pendidikan. Visi tersebut sesuai dengan pendapat Miarso
(2012:2) yang menegaskan bahwa ―Teknologi Pendidikan merupakan bidang
garapan yang (1) mengutamakan proses pengalaman yang dapat diterima oleh
peserta didik, (2) berperan dalam mengatur proses terjadinya tindak belajar dalam
situasi yang tidak sengaja dirancang dan dikelola di dalam kelas, (3) berperan
dalam proses yang berhubungan dengan pengolahan kegiatan pembelajaran‖.
Pemanfaatan media pembelajaran yang tepat dapat membawa keberhasilan
bagi guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga
pengembangan media sangat diperlukan, utamanya untuk mata pelajaran yang
media pembelajarannya belum tersedia dan diikutsertakan dalam ujian nasional
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khususnya Bahasa Indonesia materi pokok menyimak isi berita. Pemecahan
masalah tersebut sesuai dengan potensi Teknologi Pendidikan yang dijabarkan
oleh Miarso (2012:6) salah satunya adalah Teknologi Pendidikan merupakan
suatu bidang yang berkepentingan dengan pengembangan secara sistematis
berbagai sumber belajar, termasuk di dalamnya pengelolaan dan penggunaan
sumber belajar.
Salah satu bentuk media yang dapat dikembangkan untuk menunjang
pembelajaran menyimak isi berita adalah media video pembelajaran. Media video
pembelajaran adalah media atau alat bantu yang mampu menyajikan audio dan
visual. Media video pembelajaran berisi pesan-pesan pembelajaran baik yang
berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu
pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Dengan demikian media video
pembelajaran mempunyai kemampuan untuk memperluas wawasan, menampilkan
informasi / pengetahuan baru dan pengalaman belajar yang sulit diperoleh secara
langsung oleh pemirsa. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Riyana, C
(2007:4) menyatakan media video pembelajaran adalah media atau alat bantu
yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik
yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu
pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran.

METODE PENELITIAN
Penelitian dan pengembangan ini menerapkan model pengembangan
Sadiman. Langkah awal penelitian adalah melakukan pengamatan dan wawancara
untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di sekolah. Setelah media
dikembangkan sesuai kebutuhan dan tujuan pembelajaran langkah selanjutnya
adalah memvalidasi dan menguji coba media. Langkah akhir adalah menganalisis
hasil validasi dan uji coba.
Data validasi didapatkan melalui instrumen angket, sedangkan data uji
coba didapatkan melalui tes hasil belajar siswa. Subyek validasi meliputi 1 ahli
media, 1 ahli materi dan siswa kelas VIII, sedangkan subyek uji coba meliputi 2
siswa untuk uji coba satu lawan satu dan 19 siswa untuk uji coba kelompok kecil.
Teknik analisis data angket digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun
rumus yang digunakan sebagai berikut :
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P=

100
Keterangan :

P

=

Persentase

X

=

Jumlah skor keseluruhan jawaban responden dalam seluruh item

 Xi

=

Jumlah skor keseluruhan dalam seluruh item

100

=

Konstanta

(Sudjana, 2005 : 69)

Pedoman yang digunakan menginterpretasi hasil analisis data, angket
ditetapkan kriteria sebagai berikut :
Tabel Kriteria Validasi (Pramudito, A. 2013)
Rentangan

Kategori

Kualifikasi

Persentase

Keputusan

A

76 – 100

Valid

B

56 – 75

Cukup Valid

Revisi kecil dan layak

C

40 – 55

Kurang Valid

Revisi besar dan layak

D

0 – 39

Tidak Valid

Revisi dan tidak layak

Layak

Teknik analisis data tes hasil belajar siswa digunakan teknik analisis
deskriptif kuantitatif. Acuan yang digunakan adalah Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yakni 75. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

P=

100
Keterangan :
P

= Persentase

X

= Jumlah siswa yang mencapai
KKM

 Xi

= Jumlah siswa keseluruhan

100

= Konstanta

(Sudjana, 2005 : 69)
Penelitian dan pengembangan media video pembelajaran berisikan materi
pembelajaran menyimak isi berita yang disampaikan oleh presenter dan suara
narrator yang digabungkan dengan teks, gambar, cuplikan berita dan musik
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pengiring. Selain itu hasil dari pengembangan disimpan dalam bentuk DVD
(Digital Versatile Disc).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil validasi memperoleh persentase (95%) dari ahli media, (97,5%) dari
ahli materi dan (85%) dari angket siswa. Dari hasil validasi dapat diartikan bahwa
media video pembelajaran valid sehingga layak digunakan sebagai media
pembelajaran di kelas. Hasil uji coba memperoleh persentase (100%) dari uji coba
satu lawan satu dan (94,7%) dari uji coba kelompok kecil. Dari hasil uji coba
dapat diartikan bahwa media video pembelajaran efektif untuk pembelajaran
menyimak isi berita.

KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut : (1)
media video pembelajaran menyimak isi berita dapat membantu guru dan siswa
mencapai tujuan pembelajaran menyimak isi berita, (2) kelebihan media video
pembelajaran ini adalah disajikan dalam format gabungan sehingga dapat dilihat
dan didengar dengan luwes dan menarik, (3) kelemahan media video
pembelajaran ini adalah perlu alat pendukung atau perangkat lain sebagai
pendukung, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama agar siap untuk
digunakan. Sesuai dengan pernyataan Smaldino (2011:404) bahwa media video
pembelajaran digunakan untuk memperkenalkan sebuah topik, menyajikan
konten, menyediakan perbaikan, dan meningkatkan pengayaan.
Saran pengembang kepada guru maupun siswa adalah penguasaan
pemanfaatan media maupun pengoperasian alat pendukung lainnya seperti : LCD
proyektor, komputer dan DVD Player sangat penting untuk mempermudah proses
pembelajaran.
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ABSTRAK
Elektronika dasar merupakan salah satu mata kuliah inti yang ada pada Jurusan Teknik
Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan kode mata kuliah PME418, memiliki
bobot 2 sks 2 js. Mata kuliah elektronika dasar wajib ditempuh mahasiswa teknik mesin
karena erat hubungannya dengan system kontrol mesin modern yang hampir tidak bisa
lepas dari komponen elektronik. Metode pembelajaran elektronika dasar di Jurusan Teknik,
Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang saat ini lebih banyak dilakukan dengan metode
ceramah, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, dan praktikum. Metode ini cukup efektif, tetapi
belum cukup apabila menginginkan pembelajaran yang menuntut mahasiswa untuk lebih
aktif dan mandiri. Proses pembelajaran juga tidak dapat dipersingkat untuk menghemat waktu
karena pengajar harus selalu memberi petunjuk-petunjuk untuk mahasiswa.
Untuk memaksimalkan penguasaan mata kuliah elektronika dasar, maka penggunaan media
pembelajaran berbasis simulasi multimedia interaktif menjadi penting untuk digunakan sebagai
salah satu solusi untuk mengurangi hambatan dalam proses pembelajaran. Pengembangan
media pembelajaran berbasis multimedia interaktif menggunakan pengembangan dari model
pengembangan Research and Development (R&D) Borg and Gall dalam Sukmadinata
(2007:168). Alasan penggunaan model pengembangan yang mengacu pada model
pengembangan Borg and Gall dalam Sukmadinata ini adalah sebagai berikut: (1) memiliki
tahapan yang rasional dalam pengembangan media pembelajaran; (2) dalam model ini
terdapat revisi pada setiap tahap setelah uji coba, sehingga media yang dikembangkan akan
menjadi lebih baik.
Berdasarkan hasil analisis data dari hasil validasi dan uji coba yang dilakukan, didapat
persentase hasil validasi ahli media sebesar 93,75%, hasil ahli materi sebesar 75,86%, dan
hasil uji coba kelompok kecil sebesar 83,42%, sehingga media sudah dinyatakan sangat
valid. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis multimedia
interaktif ini sangat menarik dan mudah digunakan baik dari segi materi ataupun
pengoperasian program.
Kata kunci : media pembelajaran, simulasi multimedia interaktif, mata kuliah elektronika dasar

LATAR BELAKANG
Kemajuan teknologi membawa perubahan yang sangat besar pada
kehidupan manusia. Pada bidang teknik, kemajuan teknologi mendorong manusia
untuk menciptakan penemuan-penemuan baru, salah satu penemuan yang
membawa perubahan besar adalah penggabungan sistem elektronika pada
konstruksi mekanik mesin. Dengan ditambahkannya sistem elektronika,
konstruksi mesin bisa menjadi lebih praktis dan sederhana, salah satu contohnya
adalah konstruksi mesin bubut yang sekarang menggunakan sistem CNC.
Dalam rangka memenuhi tujuan dari pendidikan yang dilaksanakan yaitu
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mencetak tenaga pengajar yang kompeten, mahasiswa teknik mesin diwajibkan
untuk memenuhi standar kompetensi yang diwajibkan. Salah satu mata kuliah inti
yang ada pada Jurusan Teknik Mesin adalah mata kuliah elektronika dasar dengan
kode mata kuliah PME418, memiliki bobot 2 sks 2 js. Mata kuliah ini wajib untuk
ditempuh mahasiswa teknik mesin karena erat hubungannya dengan konstruksi
mesin moderen yang hampir tidak bisa lepas dari komponen elektronik.
Metode pembelajaran elektronika dasar di Jurusan Teknik Mesin Fakultas
Teknik Universitas Negeri Malang saat ini lebih banyak dilakukan dengan metode
ceramah, tanya jawab, demonstrasi, penugasan, dan praktikum. Metode ini cukup
efektif, tetapi belum cukup apabila menginginkan pembelajaran yang menuntut
mahasiswa untuk lebih aktif dan mandiri. Proses pembelajaran ini juga tidak dapat
dipersingkat untuk menghemat waktu. Hal ini dikarenakan pengajar harus selalu
memberi petunjuk-petunjuk untuk mahasiswa. Tentu saja hal ini sangat kurang
efektif dalam penguasaan mata kuliah elektronika dasar. Oleh karena itu,
penggunaan media pembelajaran berbasis simulasi multimedia interaktif dapat
digunakan sebagai salah satu solusi media pembelajaran dinilai sangat tepat.
Pembelajaran dengan metode media pembelajaran berbasis simulasi
multimedia interaktif akan lebih efektif-efisien, dan menarik sehingga
meningkatkan motivasi dan membuat minat serta mengambil perhatian mahasiswa
untuk fokus mengikuti materi, sehingga diharapkan efektifitas belajar mahasiswa
akan meningkat.

METODE PENELITIAN
Model Penelitian & Pengembangan
Model pengembangan yang akan dilaksanakan menggunakan model
prosedural, yaitu model yang secara deskriptif menggariskan langkah-langkah
yang akan dilakukan dalam pengembangan produk awal. Untuk melaksanakan
model tersebut, maka dipilih langkah-langkah yang disesuaikan dengan model
pengembangan yang dikembangkan oleh Sadiman, dkk. (2002).
Menurut (Sadiman, dkk. 2002:98), perancangan media pembelajaran melalui 6 tahap kegiatan, yaitu: 1) menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta
didik; 2) merumuskan tujuan pembelajaran; 3) merumuskan butir-butir materi; 4)
menyusun instrumen evaluasi; 5) menulis naskah media; 6) melakukan
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tes/evaluasi media pembelajaran. Selain enam langkah tersebut, nantinya akan
terdapat tahap validasi ahli yang dilakukan untuk menilai naskah media/prototipe
yang sudah disusun.
Prosedur Penelitian & Pengembangan
Prosedur

pengembangan

media

pembelajaran

berbasis

simulasi

multimedia interaktif yang akan dikembangkan dapat dilihat pada diagram alur
seperti pada Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1. Diagram Pengembangan Media Pembelajaran (Diadaptasi dari Model
Pengembangan Sadiman
Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengetahui
tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik dari media pembelajaran. Pada
tahapan ini, secara berurutan dikemukakan desain uji coba, subjek uji coba, jenis
data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Desain Uji Coba
Desain uji coba media pembelajaran interaktif yang telah dibuat melewati 2
tahapan, yakni (1) validasi ahli yang terdiri dari ahli media dan ahli materi, dan
(2) uji kelompok kecil yang ditujukan kepada 10-20 mahasiswa yang sudah/belum
mengikuti pembelajaran mata kuliah elektronika.
Subjek Coba
Subjek coba pengembangan terdiri dari ahli di bidang isi produk, ahli di
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bidang perancangan produk, dan sasaran pengguna produk (Pedoman Penulisan
Karya Ilmiah; UM, 2010:47). Subjek coba dari pengembangan media
pembelajaran berbasis multimedia interaktif adalah Dosen dan Mahasiswa Jurusan
Teknik Mesin, Universitas Negeri Malang.
Jenis Data
Data yang dikumpulkan dalam pengembangan ini adalah data kuantitatif.
Data kuantitatif didapat dari angket tertutup dengan skala likert 1-4 yang
disebarkan kepada validator ahli materi, ahli media, dan uji kelompok kecil. Data
yang didapat dari penyebaran angket kepada validator ahli digunakan untuk
mengetahui tingkat kebenaran materi, kedalaman materi, keluasan materi,
kesesuaian dengan kurikulum, kesesuaian dan kemenarikan video, dan keefektifan
media yang di-kembangkan. Sedangkan data yang dikumpulkan dari penyebaran
angket terhadap uji kelompok kecil bertujuan untuk melihat tingkat keefektifan,
kemudahan penggunaan dan daya tarik terhadap produk media pembelajaran yang
dihasilkan.
Instrumen Pengumpulan Data
Untuk memperoleh sejumlah data yang diharapkan, digunakan instrumen
pengumpulan data berupa angket. Menurut Arikunto (2006:151) angket adalah
sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari
responden dalam arti laporan pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Angket yang
disebarkan terdiri dari 3 jenis yang diperuntukkan bagi ahli materi, ahli media
pembelajaran, dan mahasiswa pada uji kelompok kecil.
Angket yang digunakan adalah angket semi tertutup, karena pada angket
telah disajikan pilihan untuk dipilih serta diberi kritik atau saran sebagai masukan
untuk perbaikan media oleh validator dan responden. Angket penilaian
berdasarkan skala likert 4 tingkatan penilaian seperti yang dijelaskan Sugiyono
(2009: 134).
Skala 4 tingkat tersebut kemudian diubah ke dalam suatu skor sebagai
berikut: (1) Skor 4, apabila responden memberikan penilaian Sangat
Menarik/Sangat Jelas/Sangat Baik/Sangat Mudah; (2) Skor 3, apabila responden
memberikan penilaian Menarik/Jelas/Baik/Mudah; (3) Skor 2, apabila responden
memberikan penilaian Kurang Menarik/Kurang Jelas/Kurang Baik/Kurang
Mudah; dan (4) Skor 1, apabila responden memberikan penilaian Tidak
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Menarik/Tidak Jelas/ Tidak Baik/Tidak Mudah.
Teknik Analisis Data
Seluruh data yang telah terkumpul, kemudian diatur secara sistematis untuk
dilakukan analisis. Teknik analisis data yang digunakan untuk ahli media, ahli
materi, dan mahasiswa yang diperoleh dari skor angket adalah analisis deskriptif
kualitatif dengan menghitung persentase jawaban yang diadaptasi dari Akbar dan
Sriwiyana (2010:213).
Rumus untuk Mengolah Data Per Item

Keterangan:
V

= Validitas

TSEV

= Total skor empirik validator

S-max

= Skor maksimal yang diharapkan

Rumus untuk Mengolah Data Secara Keseluruhan

Keterangan:
V

= Validitas

∑TSEV

= Jumlah keseluruhan total skor
empirik validator

∑S-max

= Jumlah keseluruhan skor
maksimal yang diharapkan

Untuk dapat memberikan makna hasil persentase maka digunakan
klasifikasi penilaian yang diadaptasi dari Akbar dan Sriwiyana (2010:212)
disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Tingkat Kelayakan
Tingkatan
Persentase

Tingkat Validitas
Sangat valid (dapat
digunakan

75,01% - 100,00%

tanpa

revisi)
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Cukup valid (dapat
digunakan
50,01% - 75,00%

dengan

revisi kecil)
Tidak valid (tidak

25,01% - 50,00%

dapat digunakan)
Tidak

Valid

(terlarang
00,00% - 25,00%

digunakan)

(Sumber: Akbar dan Sriwiyana, 2010:212)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Prosedur Pengembangan
Kebutuhan adalah kesenjangan antara tujuan yang ingin diraih dengan
keadaan yang ada sekarang. Dengan adanya kesenjangan pada mata kuliah
elektronika dasar, maka pengembangan media pembelajaran menjadi perlu untuk
dilaksanakan.
Pada tahap awal analisis kebutuhan selain mengumpulkan data dengan
kegiatan observasi, pengumpulan data juga dilakukan dengan pemberian angket
kepada mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri
Malang.
Dari hasil angket analisis kebutuhan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa
akan ada kendala yang berpotensi muncul dalam kegiatan pembelajaran dan
responden juga menginginkan adanya media pembelajaran interaktif yang
didalamnya mahasiswa dapat mempelajari dasar-dasar elektronika melalui teks,
audio video serta dapat melakukan simulasi praktikum secara virtual
menggunakan komputer secara mandiri sehingga mahasiswa tidak akan terbatasi
masalah ketersediaan media praktikum.
Perumusan tujuan pembelajaran mata kuliah elektronika dasar program studi
S1 Pendidikan Teknik Mesin (PTM) Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang diperoleh dari katalog Fakultas Teknik Jurusan Teknik
Mesin Universitas Negeri Malang Kurikulum 2009. Adapun rumusan tujuan
pembelajaran mata kuliah elektronika dasar sebagai berikut: (1) Menganalisis
karakteristik komponen pasif elektronik dan karakteristik komponen aktif
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elektronik; (2) Menganalisis rangkaian Op-Amp (Operational Amplifier); (3)
Menganalisis dasar-dasar elektronika digital (Gerbang Logika); (4) Membuat
rangkaian dasar elektronik & rangkaian terintegrasi IC sederhana.
Perumusan butir-butir materi pada media pembelajaran terbagi menjadi 4
bagian yakni (1) Komponen pasif, (2) Komponen aktif, (3) Multimeter, (4)
Gerbang logika dan IC.
Naskah yang dibuat diawali dengan membuat tampilan awal media yang
selanjutnya akan memiliki sub-program yang bisa dipilih dengan menekan tombol
menu. Sub-program yang direncanakan didalam media pembelajaran antara lain
(1) Home, (2) Tujuan, (3) Pembuka, (4) Materi, dan (5) Tutorial.

Gambar 2. Tampilan Home (Identitas pembelajaran)
Validasi Ahli

Gambar 3. Tampilan Deskripsi Materi Pembelajaran

Gambar 4. Tampilan Materi Pembelajaran
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Uji Coba Produk

Gambar 5. Tampilan Materi Tutorial

Gambar 6. Tampilan Simulasi Elektronik
Data Hasil Validasi dan Uji Kelompok
Validasi Ahli Materi
Data hasil validasi materi dijelaskan dalam Tabel 2 (terlampir). Persentase
penghitungan angket validasi ahli media dari Tabel 2 adalah 75,86%. Mengacu
pada Tabel 1 tentang kriteria kelayakan, maka materi yang digunakan didalam
media pembelajaran elektronika dasar yang dibuat dapat digunakan dalam proses
pembelajaran.
Validasi Ahli Media
Data hasil validasi media dijelaskan dalam Tabel 3 (terlampir). Persentase
penghitungan angket validasi ahli media dari Tabel 3 adalah 93,75%. Mengacu
pada Tabel 1 tentang kriteria kelayakan, maka desain media pembelajaran
elektronika dasar yang dibuat menarik dan dapat dipakai dalam proses
pembelajaran.
Uji Kelompok Kecil
Pada tahap ini, media dicobakan kepada 20 orang yang dapat mewakili
populasi target (Sadiman, dkk. 2002:176). Yang menjadi sampel dari uji kelompok
kecil pada media pembelajaran interaktif yang telah dibuat adalah mahasiswa
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jurusan teknik mesin yang sudah mengikuti mata kuliah elektronika dasar. Data
hasil validasi media dijelaskan dalam Tabel 4 (terlampir).
Persentase penghitungan angket uji coba kelompok kecil dari Tabel 4 adalah
83,42%. Mengacu pada Tabel 1 tentang kriteria kelayakan, maka media
pembelajaran elektronika dasar yang dibuat layak dan dapat digunakan dalam
proses pembelajaran.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil validasi materi diperoleh persentase 75,86%, dan dari
validasi media diperoleh persentase 93,75%. Dari hasil tes/uji coba tersebut, dapat
disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang
dikembangkan masuk pada kriteria sangat valid/sangat baik dan dapat digunakan
dalam pembelajaran. Selain itu, terdapat hasil uji coba lapangan diperoleh
persentase 83,42%. Kesimpulan bahwa media pembelajaran berbasis multimedia
interaktif ini menarik dan mudah digunakan baik dari segi materi ataupun
pengoperasian program.
Media pembelajaran ini dapat membantu pengajar/instruktur untuk proses
belajar mengajar mata kuliah elektronika dasar, dan dapat pula membantu
mahasiswa untuk belajar secara mandiri kapanpun dan dimanapun.
Kelemahan dari media pembelajaran ini hanya dapat digunakan dengan
menggunakan Komputer/Laptop. Sedangkan untuk spesifikasi komputer yang
digunakan untuk menggunakan program media pembelajaran tidak memerlukan
spesifikasi tinggi, sehingga dapat digunakan disetiap komputer.

DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Sa‘dun dan Sriwiyana, Hadi. (2010). Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial. Yogyakarta: Cipta Media.
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Dale, E. (1946). Audio-visual methods in teaching. New York: The Dryden Press.
Fakultas Teknik. (2009). Katalog Fakultas Teknik Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri
Malang. Malang: Universitas Negeri Malang.
Muhtadi, Ali. (2012). Pemanfaatan Program Computer Assisted Instruction (CAI) dalam Program
Pembelajaran
Berbasis
Internet,
(Online),
(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132280878/3.%20Pemanfaatan%20CAI%20dal
am%20Program%20Pembelajaran.pdf), diakses 03 Januari 2013.
Pranowo, Galih. (2011). Kreasi Animasi Interaktif dengan Action Script 3.0 pada Flash CS 5.
Yogyakarta: Andi Offset.
Sadiman, A.S. dkk. (2002). Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

367

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).
Bandung: Alfabeta.
Universitas Negeri Malang. (2010). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Universitas Negeri
Malang

368

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

EFEKTIFITAS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM
SOLVING BERBANTUAN WEB PADA MATERI EKSTRAKSI
TERHADAP HASIL BELAJAR MAHASISWA YANG MEMILIKI GAYA
KOGNITIF BERBEDA
Firmansyah
Program Studi Pendidikan Kimia, Program Pascasarjana
Universitas Negeri Malang
E-mail: mas.firman99@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) efektifitas penerapan model pembelajaran
problem solving berbantuan web terhadap hasil belajar mahasiswa; dan (2) perbedaan hasil
belajar antara mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field independent dengan gaya kognitif
field dependent. Rancangan penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimental dengan bentuk
posttes dalam satu kelompok (one shot case study). Subjek yang dipilih dikenakan perlakuan dan
dilanjutkan dengan posttes. Pembelajaran menggunakan model problem solving berbantuan web.
Subjek penelitiannya adalah satu kelas mahasiswa semester IV Pendidikan Kimia UM yang dipilih
menggunakan teknik cluster random sampling. Instrumen pengukuran yang digunakan adalah soal
tes yang berjumlah 10 soal uraian, angket gaya kognitif, dan lembar observasi aktivitas belajar
mahasiswa. Analisis data menggunakan analisis inferensial dan analisis deskriptif. Analisis
inferensial yang digunakan adalah uji-t (t-test) untuk melihat perbedaan hasil belajar antara
mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field independent dengan gaya kognitif field dependent.
Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 26 atau 81,25 % dari 32 mahasiswa memperoleh nilai tes
di atas 70 dengan rata-rata sebesar 77,969. Hasil belajar ini lebih baik dari nilai mahasiswa pada
materi sebelumnya yang diajarkan hanya dengan pembelajaran di kelas (tatap muka). Data ini
sekaligus menjelaskan bahwa model pembelajaran problem solving berbantuan web lebih efektif
dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan hanya dengan pertemuan di kelas (tatap
muka). Hasil penelitian juga menunjukkan tidak ada perbedaan hasil belajar antara mahasiswa
yang memiliki gaya kognitif field independent dengan mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field
dependent. Temuan ini menjelaskan bahwa model pembelajaran problem solving berbantuan web
memberikan kondisi pembelajaran yang tepat atau sesuai dengan karakteristik mahasiswa yang
memiliki gaya kognitif field independent dan gaya kognitif field dependent.
Kata kunci : problem solving, web, ekstraksi, gaya kognitif, hasil belajar

LATAR BELAKANG
Ilmu kimia merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan alam yang
mempelajari tentang sifat, komposisi, struktur, perubahan struktur dan komposisi
zat, serta energi yang menyertai perubahannya (Licker, 2003). Ilmu kimia lahir
dan berkembang dari eksperimen-eksperimen kemudian munculah konsep, teori,
hukum, dan prinsip kimia. Berdasarkan fakta tersebut, ilmu kimia tidak hanya
membahas fenomena tentang zat secara teoritis, tetapi juga mencoba membahas
secara empiris atau eksperimen.
Ilmu kimia dapat dipahami melalui tiga level representasi, yaitu
makroskopik, mikroskopik, dan simbolik (Wu et al., 2000). Representasi
makroskopik berkaitan dengan fenomena atau gejala yang tampak dan dapat
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diamati secara langsung. Representasi mikroskopik berkaitan dengan cara
menjelaskan fenomena kimia yang diamati, misalnya pergerakan elektron, atom,
molekul, atau ikatan dalam struktur kimia. Aspek simbolik berkaitan dengan
penyajian atom-atom, molekul-molekul, dan senyawa-senyawa secara simbolik
yang meliputi lambang, rumus, persamaan kimia, atau struktur bahan kimia.
Salah satu cabang ilmu kimia adalah kimia analitik yang menganalisis
kandungan materi atau senyawa secara kualitatif dan kuantitatif (Wonorahardjo,
2013). Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui komponen apa saja yang
terkandung dalam suatu sampel bahan, selain itu juga mencakup dalam penentuan
struktur atau gugus fungsi dan sifat-sifat karakteristiknya. Analisis kuantitatif
bertujuan untuk menentukan jumlah relatif komponen-komponen penyusun suatu
sampel bahan. Syarat untuk mempelajari kimia analitik maka dasar-dasar
pemisahan dalam kimia harus diketahui. Hal ini disebabkan sampel yang akan
dianalisis jarang ditemukan dalam bentuk murni, kebanyakan dalam bentuk
senyawa atau campuran sehingga diperlukan pemisahan terlebih dahulu. Ada
berbagai macam teknik pemisahan dalam kimia analitik, salah satunya adalah
metode ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat terlarut
melalui dua buah pelarut yang dapat melarutkan zat tersebut namun kedua zat ini
tidak saling melarutkan.
Materi ekstraksi pada jurusan kimia Universitas Negeri Malang diajarkan
pada mata kuliah pemisahan kimia. Mata kuliah pemisahan kimia selama ini
disampaikan hanya dengan pembelajaran di kelas (tatap muka). Pembelajaran
tatap muka (face to face) adalah kegiatan pembelajaran melalui interaksi langsung
antara dosen dengan mahasiswa. Kelemahan dari pembelajaran tatap muka (face
to face) adalah interaksi yang terbatas antara dosen dengan mahasiswa atau antar
sesama mahasiswa, dimana interaksi itu hanya terjadi di kelas. Sumber belajar
yang digunakan pada pembelajaran tatap muka (face to face) lebih di dominasi
pada penggunaan buku teks. Kelemahan dari penggunakan buku teks ini adalah
tidak dapat menjelaskan aspek mikroskopis dalam kimia secara jelas, sehingga
diperlukan sumber belajar lain yang dapat membantu untuk menjelaskan aspek
miskrospois tersebut. Mahasiswa adalah pembelajar dewasa yang dituntut untuk
memiliki kemandirian belajar termasuk dalam mencari berbagai sumber belajar
secara mandiri.
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Kelemahan dari pembelajaran tatap muka (face to face) berupa interaksi
yang terbatas dan sumber belajar yang lebih di dominasi pada penggunaan buku
teks berdampak pada rendahnya prestasi atau hasil belajar mahasiswa. Upaya
peningkatan interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau antar sesama
mahasiswa adalah dengan pembelajaran yang difasilitasi dengan tegnologi agar
dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama memiliki akses internet. Salah
satu

upaya

pemanfaatn

tegnologi

dalam

pembelajaran

adalah

dengan

pembelajaran berbantuan web. Pembelajaran berbantuan berbantuan web adalah
pembelajaran yang menggunakan fasilitas web untuk memfasilitasi sesuatu yang
sangat penting dalam pembelajaran tatap muka (Husamah, 2014). Pada web
pembelajaran juga terdapat berbagai sumber belajar berupa teks, gambar, video,
atau animasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menambah
pemahamannya terhadap materi yang diajarkan. Mahasiswa juga dapat mencari
sumber belajar tambahan dengan menggunakan fasilitas internet selama kegiatan
pembelajaran online berlangsung.
Karakteristik materi ekstraksi mencakup pemahaman konsep (misalnya
konsep tentang koefisien distribusi dan angka banding distribusi) dan
membutuhkan keterampilan berhitung matematis (misalnya perhitungan jumlah
solut yang berhasil diekstraksi). Untuk dapat memahami konsep dan memiliki
keterampilan berhitung matematis dengan baik pada materi ekstraksi, dibutuhkan
model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran yang dimaksudkan adalah
yang

memberi

kesempatan

kepada

mahasiswa

untuk

mengkonstruksi

pengetahuannya sendiri, meningkatkan keaktifan belajar, membangun sikap kritis,
kreatif, dan komunikatif. Pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa untuk
membangun konsep secara mandiri adalah pembelajaran yang berpusat pada
mahasiswa (student centred). Salah satu model pembelajaran yang mencakup
kegiatan di atas adalah pembelajaran dengan pemecahan masalah

(problem

solving).
Model pembelajaran problem solving adalah model pembelajaran yang
memberi peluang mahasiswa untuk memecahkan masalah yang diberi oleh dosen
secara mandiri sehingga mampu memperoleh konsep dan kemudian mampu
menerapkan konsep yang telah diperolehnya untuk memecahkan masalah dalam
bentuk lainnya. Beberapa ahli pendidikan telah mengenalkan berbagai langkah-
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langkah pembelajaran model problem solving, salah satunya yakni George Polya.
Polya (1973) mengenalkan model pembelajaran problem solving terdiri dari 4
langkah, yakni memahami masalah (understanding the problem), menyusun
rencana penyelesaian masalah (devising a plan), melaksanakan rencana
penyelesaian (carrying out the plan), dan memeriksa kembali jawaban yang
diperoleh (looking back).
Model pembelajaran problem solving sudah banyak diteliti dan terbukti
dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran, hasil belajar, dan motivasi
pembelajar. Berdasarkan hasil penelitian Festus & Ekpete (2012); Taasoobshirazi
& Glynn (2009); Karatas & Baki (2013); Yaqin & Pramunkuntoro (2013);
Warimun (2012); menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran problem
solving dapat meningkatkan hasil belajar, pemahaman konsep, dan keterampilan
memecahkan masalah. Berdasarkan hasil penelitian Gog & Silay (2010);
Fitriyanto dkk (2012); Rohmah (2011) juga menyebutkan bahwa model
pembelajaran problem solving dapat meningkatkan motivasi, hasil belajar dan
aktivitas kinerja ilmiah.
Penerapan model pembelajaran problem solving memiliki kekurangan
yaitu memerlukan waktu yang cukup banyak dalam pelaksanaanya (Djamarah,
2010). Solusi yang diberikan adalah dengan memanfaatkan pembelajaran online
untuk melaksanakan suatu tahapan dari langkah-langkah yang ada pada model
pembelajaran problem solving. Langkah pembelajaran yang dimaksudkan adalah
tahapan dimana mahasiswa dapat memanfaatkan kelebihan pembelajaran online
untuk mengoptimalkan proses pemecahan masalah (problem solving). Pengunaan
fasilitas web pada pembelajaran online yang dilengkapi dengan berbagai sumber
belajar membantu mahasiswa dalam

menyelesaikan masalah (problem) yang

diberikan oleh dosen. Selain itu, mahasiswa juga dapat mencari sumber belajar
tambahan dengan memanfaatkan fasilitas internet
Pembelajaran ini menggunakan model problem solving berbantuan web.
Proses pembelajaranya yaitu pada tahapan tertentu dari model pembelajaran
problem solving diajarkan secara tatap muka (face to face) dan tahapan lainnya
secara online. Adapun dalam pelaksanaanya, tahapan rencana penyelesaian
(carrying out the plan) dilaksanakan secara tatap muka (face to face) dan online
dan tahapan lainnya seperti understanding the problem, devising a plan, dan
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looking back dilaksanakan hanya secara tatap muka (face to face). Pada awal
pembelajaran yaitu secara tatap muka (face to face), dosen akan memberikan
suatu masalah untuk dipecahkan oleh mahasiswa. Pemberian masalah dilakukan
dengan harapan mahasiswa mampu memperoleh konsep tentang materi ekstraksi.
Selanjutnya, dosen sebagai fasilitator memberikan instruksi verbal yang
membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui 4
langkah-langkah pembelajaran problem solving.
Selain menggunakan model pembelajaran yang tepat, seorang dosen juga
perlu memperhatikan karakteristik mahasiswa dalam belajar. Mahasiswa sebagai
seorang individu memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu lainnya
dalam kegiatan pembelajaran. Mahasiswa berbeda dalam tingkat kecakapan
memecahkan masalah, taraf kecerdasan, atau kemampuan berpikir, mahasiswa
juga dapat berbeda dalam cara memperoleh, menyimpan serta menerapkan
pengetahuan. Perbedaan-perbedaan antar pribadi yang menetap dalam cara
menyusun dan mengolah informasi serta pengalaman-pengalaman ini dikenal
sebagai gaya kognitif (Khodadady, 2012).
Gaya kognitif seseorang terdiri atas dua tipe, yaitu field independent dan
field dependent (Witkin et al, 1977). Gaya kognitif field independent merespon
suatu tugas cenderung bersandar pada syarat-syarat/ persepsi dari dalam diri
sendiri, sedangkan seseorang yang memiliki gaya kognitif field dependent melihat
syarat lingkungan sebagai petunjuk dalam merespon suatu stimulus. Berdasarkan
beberapa penelitian di bidang psikologi, seseorang yang memiliki gaya kognitif
field independent memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Wooldridge & Bartolf, 2006):
(1) cenderung memilih belajar individual; (2) menanggapi dengan baik; (3) bebas
(tidak tergantung pada orang lain); (4) memfokuskan diri pada fakta dan prinsip;
(5) jarang melakukan interaksi dengan pengajar; (6) lebih suka berkompetisi; (7)
mampu mengorganisasikan informasi secara mandiri; (8) mencapai tujuan dengan
motivasi instrinsik. Sementara ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya kognitif
field-dependent yaitu: (1) bekerja dengan motivasi yang tinggi berupa pujian dari
pengajar; (2) sesering mungkin berinteraksi dengan pengajar; (3) memerlukan
hadiah atau penghargaan; (4) lebih meyukai bekerja dalam kelompok; dan (5)
lebih menyukai organisasi materi yang disiapkan oleh pengajar.
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Pembelajaran tatap muka (face to face) yang dilakukan secara klasikal
seringkali tidak dapat mengakomodasi karakteristik belajar mahasiswa yang
bervariasi. Pada pembelajaran problem solving berbantuan web memungkinkan
berbagai macam aktivitas belajar sehingga mahasiswa dapat lebih dominan untuk
melakukan aktivitas belajar yang tepat berdasarkan gaya kognitifnya. Mahasiswa
dapat berkembang lebih baik dalam proses belajar karena melakukan
pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang dimiliknya dalam kegiatan
pembelajaran. Penelitian ini berusaha untuk melihat hasil belajar pada gaya
kognitif yang berbeda setelah mahasiswa diajarkan dengan pembelajaran problem
solving berbantuan web.
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka perlu
dilakukan penelitian untuk mengetahui efektifitas penerapan model pembelajaran
problem solving berbantuan web pada materi ekstraksi terhadap hasil belajar
mahasiswa yang memiliki gaya kognitif berbeda. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui: (1) efektifitas penerapan model pembelajaran problem solving
berbantuan web terhadap hasil belajar mahasiswa; dan (2) apakah ada perbedaan
hasil belajar antara mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field independent
dengan gaya kognitif field dependent.

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimental dengan
bentuk posttes dalam satu kelompok (one shot case study). Rancangan ini
digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat hanya dengan
melibatkan satu kelompok subjek saja yang bertindak sebagai kelompok
eksperimen (Sugiyono, 2010). Subjek yang dipilih dikenakan perlakuan,
kemudian setelah perlakuan diberikan dilanjutkan dengan posttes. Perlakuan yang
dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran problem solving berbantuan
web pada gaya kognitif yang berbeda dan melihat pengaruhnya terhadap hasil
belajar mahasiswa. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat
pada Tabel 1.
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Tabel 1 Rancangan Penelitain Posttes dalam Satu Kelompok (One Shot
Case Study)
Perlakuan

Postes

X

O

Keterangan:
X

: Pembelajaran problem solving

berbantuan web

O

: Tes akhir (posttes) setelah pembelajaran

Rancangan pra-eksperimental pada penelitian ini dimodifikasi untuk
melihat variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan yang diberikan
(variabel bebas) terhadap hasil (variabel terikat). Rancangannya dapat dilihat
pada Tabel 2.
Tabel 2 Rancangan Penelitain Posttes dalam Satu Kelompok dengan
Variabel Moderator
Perlakuan

Variabel

Posttes

Moderator
X

Y1

O1

X

Y2

O2

Keterangan:
X

: pembelajaran problem solving berbantuan web

Y1

: gaya kognitif field independent

Y2

: gaya kognitif field dependent

O1, O2 : tes akhir (posttes) setelah pembelajaran
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester IV Pendidikan
Kimia UM yang berjumlah tiga kelas dan mengikuti mata kuliah Pemisahan
Kimia tahun ajaran 2014/2015. Sampel yang digunakan adalah satu kelas
mahasiswa semester IV Pendidikan Kimia UM yang dipilih menggunakan teknik
pengambilan sampel penelitian cluster random sampling. Sampel penelitian yang
terpilih adalah offering I yang terdiri dari 32 mahasiswa.
Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, data
tentang gaya kognitif mahasiswa diperoleh menggunakan angket yaitu Group
Embedded Figure Test (GEFT) yang merupakan salah satu instrumen standar yang
digunakan untuk mengukur gaya kognitif. Instrumen soal tes diberikan kepada
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mahasiswa setelah dilakukan pembelajaran dengan model problem solving
berbantuan web.

Instrumen ini berfungsi untuk melihat pengaruh perlakuan

terhadap hasil belajar mahasiswa. Instrumen ini berupa tes subjektif (uraian) yang
terdiri dari 10 item soal yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya. Reliabilitas
soal tes sebesar 0,852 dengan derajat keterandalannya dikategorikan sangat tinggi.
Selain itu selama pembelajaran digunakan pula instrumen berupa LKM (Lembar
Kerja Mahasiswa) dalam pembelajaran tatap muka (face to face) dan soal online
untuk pembelajaran online.
Analisis data yang dilakukan

bertujuan untuk memberi makna terhadap

data yang telah dikumpulkan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu analisis inferensial dan analisis deskriptif. Data tentang hasil belajar dan
gaya kognitif mahasiswa dianalisis secara deskriptif. Data hasil belajar secara
deskriptif dijabarkan pada tabel distribusi frekuensi sehingga akan terlihat capaian
mahasiswa pada skor-skor tertentu.
Analisis inferensial yang digunakan adalah uji-t (t-test). Uji-t bertujuan
untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang
memiliki gaya kognitif field independent (FI) dengan gaya kognitif field
dependent (FD). Uji-t menggunakan uji independent t-test yang dibantu
menggunakan program SPSS Versi 16 for Windows. Pengujian hipotesis dilakukan
dengan metode statistik melalui pengujian hipotesis nol dengan nilai signifikasi α
= 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Berbantuan
Web Terhadap Hasil Belajar
Deskripsi data hasil belajar mahasiswa pada pembelajaran problem solving
berbantuan web pada materi ekstraksi ditunjukkan pada Tabel 3 dan apabila
ditunjukkan dalam distribusi frekuensi dapat dilihat pada Tabel 4. Data ini diambil
dari tes yang diberikan kepada mahasiswa setelah materi ekstraksi selesai
diajarkan. Hasil tes akan menunjukkan seberapa besar pemahaman mahasiswa
terhadap materi ekstraksi setelah diajarkan menggunakan model pembelajaran
problem solving berbantuan web.
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Tabel 3 Deskripsi Data Hasil Belajar Mahasiswa
Jumlah

Nilai

Nilai

Rata-

Mahasiswa Terendah tertinggi rata
32

46

94

77,969

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Mahasiswa
No.

Kelas Interval

Frekuensi

1.

40 – 49

2

2.

50 – 59

0

3.

60 – 69

4

4.

70 – 79

9

5.

80 – 89

12

6.

90 – 99

5

Jumlah

32

Apabila distribusi frekuensi data hasil belajar mahasiswa tersebut

jumlah mahasiswa

digambarkan dengan grafik berupa histogram, maka dapat dilihat pada Gambar 1.
15

10
5
0

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - 89

90 - 99

nilai

Gambar 1 Grafik Distribusi Frekuensi Data Hasil Belajar Mahasiswa
Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui sebanyak 26 atau 81,25 % dari 32
mahasiswa memiliki nilai di atas 70 dengan rata-rata sebesar 77,969. Hasil belajar
ini lebih baik dari nilai mahasiswa pada materi sebelumnya yang diajarkan hanya
dengan pembelajaran di kelas (tatap muka), dimana sebanyak 19 atau 59,375 %
dari 32 mahasiswa memiliki nilai di atas 70 dengan rata-rata sebesar 70,469. Data
ini sekaligus menjelaskan bahwa metode pembelajaran problem solving
berbantuan web lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang dilakukan
hanya dengan pertemuan di kelas (tatap muka).
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Hasil penelitian menunjukkan model pembelajaran problem solving yang
digunakan mampu meningkatkan keaktifan belajar mahasiswa yang terlihat dari
seringnya mahasiswa bertanya atau berkomentar dalam diskusi kelompok. Setiap
mahasiswa berperan aktif dalam menyelesaikan masalah (problem) yang diberikan
dosen yang ditunjukkan dengan adanya pembagian peran atau tugas dalam
kelompok. Pembagian tugas itu misalnya seorang mahasiswa mengerjakan soal
tertentu dan mahasiswa lain mengerjakan soal yang lain dan kemudian
didiskusikan bersama. Mahasiswa berkomentar yang membangun terhadap
pernyataan mahasiswa lain, menunjukkan bahwa ia mendengar apa yang orang
lain katakan. Mahasiswa mendengarkan dengan penuh perhatian ketika
mahasiswa lain berpendapat. Hasil temuan ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh
Kirschner et al (2011) yang mengatakan bahwa metode problem solving dapat
membuat proses belajar dalam kelompok menjadi lebih aktif dan efisien serta
meningkatkan hasil belajarnya.
Kegiatan mahasiswa pada pembelajaran online adalah mendiskusikan soal
online yang diberikan oleh dosen. Pada saat diskusi mahasiswa sudah cukup baik
dalam mengungkapkan pendapat dan ide-ide secara jelas dan ringkas dengan
hubungan yang jelas dengan topik atau materi ekstraksi yang diajarkan.
Mahasiswa juga sudah cukup sering dalam mengikuti diskusi kelompok dan
postingannya sudah terkait dengan konten diskusi serta mendorong diskusi lebih
lanjut tentang topik. Hal ini dikarenakan dengan pembelajaran online mahasiswa
leluasa mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan
sumber belajar yang tersedia secara online serta dapat saling berbagi file sumber
belajar dengan mahasiswa lainnya. Mahasiswa dapat berdiskusi dengan dosen
atau dengan mahasiswa lain pada waktu kapanpun di luar pertemuan tatap muka.
Mahasiswa

memiliki

banyak

kesempatan

untuk

bertanya

atau

mengungkapkan pendapatnya karena tidak memiliki beban psikologi saat diskusi
di internet. Kelebihan lain dari pembelajaran berbantuan web ini adalah diskusi
mahasiswa dengan dosen atau antar sesama mahasiswa tersimpan dalam sistem,
sehingga dapat dipelajari kembali atau dilakukan evaluasi terhadap materi diskusi.
Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya tentang penerapan
pembelajaran berbantuan web yang menunjukan bahwa pembelajaran berbantuan
web dapat meningkatkan, hasil belajar, persepsi, dan kualitas proses pembelajaran.
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Berdasarkan penelitian Perez et al. (2011) menyatakan bahwa bahwa
pembelajaran berbantuan web dapat meningkatkan hasil belajar dan persepsi
peserta didik. Penelitian Wang (2014) menyatakan bahwa pembelajaran
berbantuan web dapat meningkatkan interaksi sosial peserta didik.
Namun mahasiswa masih sangat lemah dalam menyadari kebutuhan
kelompok belajar dan dalam memotivasi diskusi kelompok. Kondisi ini yang
menyebabkan rendahnya kontribusi mahasiswa terhadap komunitas belajar
(learning community). Arkorful & Abaidoo (2014) mengatakan salah satu
kerugian dari pembelajaran online adalah tidak adanya interaksi dan relasi
langsung antara sesama mahasiswa. Interaksi dan relasi itu dapat terbentuk ketika
telah menjalani pembelajaran online dalam waktu yang cukup lama sehingga
terbentuk komunitas belajar (learning community). Hal ini terbukti dari kontribusi
mahasiswa terhadap komunitas belajar (learning community) yang semakain
meningkat dari aktivitas online pertama hingga terakhir.
Secara

keseluruhan

model

pembelajaran

problem

solving

dapat

meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Hasil temuan ini sesuai dengan yang
dilaporkan oleh Selcuk, et al. (2008) bahwa metode problem solving dapat
meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Peningkatan hasil belajar ini juga sesuai
dengan yang dilaporkan Nbina dan Joseph (2011) yang menyatakan bahwa model
problem solving melibatkan peserta didik secara aktif dalam mengkonstruksi
pengetahuannya sendiri, sehingga meningkatkan pemahaman dan daya ingat
peserta didik terhadap materi kimia.
Hasil Belajar Mahasiswa yang Memiliki Gaya Kognitif Field Independent
dan Gaya Kognitif Field Dependent
Deskripsi data hasil belajar mahasiswa berdasarkan gaya kognitifnya dapat
dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Deskripsi Data Hasil Belajar Mahasiswa Berdasarkan Gaya Kognitif
Gaya

Jumlah Nilai

Nilai

Rata-

Kognitif

Mahas

Teren

terti

rata

iswa

dah

nggi

FI

21

46

92

79.095

FD

11

49

94

75,818
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Perbedaan hasil belajar antara gaya kognitif field independent dan field
dependent dapat dilihat menggunakan uji-t (t-test). Sebelum dilakukan uji-t dua
pihak, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas
dan uji homogenitas varians. Dari hasil uji prasayarat analisis di peroleh data
bahwa hasil belajar mahasiswa terdistribusi normal dan memiliki varian yang
sama/ homogen. Hasil uji-t dua pihak hasil belajar mahasiswa memiliki nilai
signifikasi sebesar 0,448. Nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga
berdasarkan hipotesis yang diajukan maka Ho diterima. Artinya bahwa tidak ada
perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field
independent dengan mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field dependent.
Hasil temuan ini menunjukkan bahwa model pembelajaran problem
solving berbantuan web memberikan kondisi pembelajaran yang tepat atau sesuai
dengan karakteristik mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field independent
dan gaya kognitif field dependent. Artinya pada model pembelajaran problem
solving berbantuan web terdapat aktivitas pembelajaran yang sangat sesuai untuk
mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field independent dan aktivitas lainnya
sangat sesuai untuk untuk mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field
dependent.
Sebagaimana yang dikatakan Musser (1997) untuk dapat mencapai hasil
belajar mahasiswa semaksimal mungkin, maka kondisi pembelajaran yang
dirancang untuk mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field independent yaitu:
(1) menyediakan lingkungan belajar secara mandiri (individual); (2) menyediakan
metode pembelajaran penemuan konsep atau prinsip; (3) menyediakan lebih
banyak sumber belajar; (4) pembelajaran yang hanya sedikit memberikan
petunjuk dan tujuan; (5) mengutamakan instruksi dan tujuan secara individual; (6)
menyediakan kesempatan untuk membuat ringkasan, pola, atau peta konsep
berdasarkan pemikirannya. Kondisi pembelajaran pada model problem solving
berbantuan web mengakomodasi karakteristik belajar mahasiswa yang memiliki
gaya kognitif field independent. Mahasiswa selain belajar secara berkelompok
juga

disediakan

lingkungan

belajar

secara

mandiri

(individual).

Pada

pembelajaran online, mahasiswa secara mandiri mencari penyelesaian masalah
yang diberikan dosen dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang ada di
web pembelajaran dan internet. Penilaian individu saat pembelajaran online, dapat
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dilihat dari jumlah komentar, kualitas komentar, maupun jawaban soal online
yang dikerjakan mahasiswa. Mahasiswa juga diminta untuk membuat ringkasan
dari pembelajaran berdasarkan pemikiran dan perspektif yang dimilikinya.
Sementara untuk dapat mencapai hasil belajar semaksimal mungkin bagi
mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field dependent, menurut Musser (1997)
kondisi pembelajaran yang dirancang untuk mahasiswa yaitu: (1) menyediakan
lingkungan belajar sosial; (2) memberikan lebih banyak petunjuk secara jelas dan
eksplisit; (3) memberikan banyak dukungan struktural; (4) disediakan strategi
tertentu sebelum melakukan suatu instruksi; dan (5) disajikan lebih banyak umpan
balik. Kondisi pembelajaran pada model problem solving berbantuan web juga
mengakomodasi karakteristik belajar mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field
dependent. Pada saat pembelajaran, adanya pembentukkan kelompok belajar
(collaborative

learning)

dalam

menyelesaikan

masalah

sebagai

upaya

menciptakan lingkungan belajar sosial bagi mahasiswa yang memiliki gaya
kognitif field dependent. Pada tahapan model problem solving, dosen
membimbing mahasiswa dalam memahami masalah dan menyusun rencana
penyelesaian masalah sebagai upaya memberikan banyak petunjuk dan dukungan
struktural kepada mahasiswa dalam menyelesaikan masalah. Pada aktivitas belajar
online, dosen juga banyak memberikan respon atau umpan balik kepada
mahasiswa saat diskusi berlangsung karena mahasiswa yang memiliki gaya
kognitif field dependent sesering mungkin berinteraksi dengan pengajar. Selain itu
pada pembelajaran online, setiap mahasiswa dapat melihat jawaban mahasiswa
lainnya dan belajar melalui paparan perspektif yang berbeda.
Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran tatap muka (face to face)
selama diskusi berlangsung mahasiswa dengan gaya kognitif field dependent lebih
mendengarkan dengan penuh perhatian ketika mahasiswa lain berpendapat
dibandingkan mahasiswa dengan gaya kognitif field independent. Sedangkan
mahasiswa dengan gaya kognitif field independent lebih sering berkontribusi atau
berkomentar dalam diskusi dibandingkan mahasiswa dengan gaya kognitif field
dependent. Hasil temuan ini sesuai dengan yang dikatakan Wooldridge & Bartolf
(2006) bahwa seseorang dengan gaya kognitif field dependent lebih meyukai
bekerja dalam kelompok yang terlihat saat mendengarkan dengan penuh perhatian
ketika mahasiswa lain berpendapat, berkomentar yang membangun terhadap
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pernyataan mahasiswa lain, menunjukkan bahwa ia mendengar apa yang orang
lain katakan. Wooldridge & Bartolf (2006) lebih lanjut mengatakan bahwa
seseorang dengan gaya kognitif field independent lebih suka belajar individual
dan berkompetisi yang terlihat dari tingginya frekuensi partisipasinya.
Pada pembelajaran online, mahasiswa

pada gaya kognitif field

independent sudah sering melakukan diskusi serta sudah cukup baik dalam
mengungkapkan pendapat dan ide-ide secara jelas dan ringkas dengan hubungan
yang jelas dengan topik. Hal ini sesuai dengan yang dikatan Musser (1997) yang
menyatakan mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field independent lebih
menyukai lingkungan belajar secara mandiri (individual) dan tersedianya lebih
banyak sumber belajar. Sementara pada gaya kognitif field dependent mahasiswa
juga sudah cukup sering melakukan diskusi serta sudah cukup baik dalam
mengungkapkan pendapat dan ide-ide secara jelas dan ringkas dengan hubungan
yang jelas dengan topik.
Mahasiswa dengan gaya kognitif field independent dan field dependent
sama-sama masih sangat lemah dalam menyadari kebutuhan kelompok dan dalam
memotivasi diskusi kelompok. Mahasiswa dengan gaya kognitif field dependent
seharusnya lebih baik dalam memotivasi diskusi kelompok karena gaya kognitif
ini menyukai lingkungan belajar sosial. Kondisi ini terjadi karena mahasiswa
belum terbiasa dengan pembelajaran online. Hal ini sesuai yang dikatakan
Arkorful & Abaidoo (2014) bahwa salah satu kerugian dari pembelajaran online
adalah tidak adanya interaksi dan relasi langsung antara sesama siswa. Interaksi
dan relasi itu dapat terbentuk ketika telah menjalani pembelajaran online dalam
waktu yang cukup lama sehingga terbentuk komunitas belajar (learning
community).
KESIMPULAN
1. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 26 atau 81,25 % dari 32 mahasiswa
memperoleh nilai tes di atas 70 dengan rata-rata sebesar 77,969. Hasil belajar
ini lebih baik dari nilai mahasiswa pada materi sebelumnya yang diajarkan
hanya dengan pembelajaran di kelas (tatap muka), dimana sebanyak 19 atau
59,375 % dari 32 mahasiswa memiliki nilai di atas 70 dengan rata-rata sebesar
70,469. Data ini sekaligus menjelaskan bahwa moel pembelajaran problem
solving berbantuan web lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang
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dilakukan hanya dengan pertemuan di kelas (tatap muka).
2. Tidak ada perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang memiliki gaya
kognitif field independent dengan gaya kognitif field dependent. Hasil temuan
ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran problem solving berbantuan
web memberikan kondisi pembelajaran yang tepat atau sesuai karakteristik
mahasiswa yang memiliki gaya kognitif field independent dan gaya kognitif
field dependent.
3. Kelebihan dari model pembelajaran problem solving berbantuan web yaitu:
a. Pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama memiliki
akses internet, sehingga terjadi peningkatan interaksi antara dosen dengan
mahasiswa.
b. Pembelajaran berbantuan web difasilitasi dengan banyak sumber belajar
yang ada di internet.
c. Mahasiswa dapat saling berbagi file sumber belajar dengan mahasiswa
lainnya.
d. Mahasiswa

memiliki

banyak

kesempatan

untuk

bertanya

atau

mengungkapkan pendapatnya karena tidak memiliki beban psikologi saat
diskusi di internet.
e. Diskusi mahasiswa dengan dosen atau antar sesama mahasiswa tersimpan
dalam sistem, sehingga dapat dipelajari kembali atau dilakukan evaluasi
terhadap materi.
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GESTURE MAHASISWA BERDASARKAN AKTIVITAS METAKOGNITIF
DALAM PEMBUKTIAN MATEMATIS
Yulia Izza El Milla, Subanji, Tjang Daniel Chandra
Pascasarjana Universitas Negeri Malang
E-mail: yuli.izza@ymail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gesture dengan metakognisi sehingga
berfokus pada gesture yang muncul dalam suatu aktivitas metakognitif. Hal ini didasarkan pada
fakta bahwa gesture berkaitan erat dengan kognisi, sedangkan metakognisi merupakan
pengetahuan dan kesadaran seseorang akan kognisinya. Aktivitas metakognitif yang diteliti
merupakan aktivitas metakognitif dalam konteks sosial problem-solving. Hasil diperoleh dari 6
subjek yang dibagi menjadi 3 kelompok yang diberikan tugas soal pembuktian matematis bersifat
non-spasial. Subjek yang dipilih merupakan mahasiswa S1 pendidikan matematika yang telah
menempuh mata kuliah mengenai pembuktian matematis. Subjek melakukan think aloud pada saat
proses diskusi untuk mendeteksi gesture dan aktivitas metakognitif yang muncul. Aktivitas
metakognitif yang diteliti dikodekan ke dalam 3 macam berdasarkan klasifikasi Wilson mengenai
aktivitas metakognitif dalam problem-solving, yaitu: metacognitive awareness, metacognitive
regulation, dan metacognitive evaluation. Gesture yang diteliti dikodekan menjadi 4 macam
berdasarkan klasifikasi McNeill, yaitu: iconic gesture, metaphoric gesture, deixis gesture, dan
tempo (beat gesture). Hasil analisis menunjukkan diperoleh 333 gesture dalam aktivitas
metakognitif yang muncul selama proses diskusi dari ketiga kelompok. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara gesture dengan metakognisi. Gesture yang muncul
mengindikasikan terjadinya suatu aktivitas metakognitif pada subjek. Hasil ini menyatakan bahwa
gesture juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menyelidiki aktivitas metakognitif yang
sedang terjadi dalam pikiran seseorang.
Kata kunci: gesture, metakognisi, pembuktian matematis, mahasiswa, diskusi

LATAR BELAKANG
Pembuktian merupakan dasar dari pemahaman matematis dan penting
dalam pengembangan, penentuan, dan pengomunikasian pengetahuan matematis
(Stylianides dan Stylianides, 2008; NCTM, 2000). Berbagai macam strategi dapat
digunakan dalam membuktikan suatu pernyataan matematis, seperti bukti
langsung (direct proof) atau bukti tidak langsung (indirect proof) (Morash, 1987;
Stylianides dan Stylianides; 2008; Selden dan Selden, 2009). Permasalahannya,
masih banyak mahasiswa yang tidak dapat menentukan penggunaan strategi
dalam pembuktian. Banyak mahasiswa matematika yang memahami materi yang
dipelajari namun mengalami kesulitan saat menulis bukti yang berkaitan dengan
materi tersebut (Morash, 1987). Dengan demikian, menulis bukti adalah hal yang
sulit (NCTM, 2000). Soal pembuktian matematis dapat dipandang sebagai
masalah apabila untuk menemukan solusinya, seseorang harus merefleksikan atau
mengambil langkah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan (Musser, 2011).
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Problem-solving

matematis

merupakan

aktivitas

matematis

yang

melibatkan sistem yang kompleks (Montague, 2012; Kirkley, 2003). Magiera dan
Zawojewski (2011) juga menyatakan bahwa tugas, atau aktivitas yang berpusat
pada suatu tujuan, menjadi masalah jika seseorang atau sekelompok orang perlu
untuk mengembangkan cara berpikir tentang situasi yang diberikan secara lebih
produktif. Seseorang yang bekerja dalam kelompok kecil seringkali dapat
mengatasi masalah yang kompleks hanya dengan sedikit bantuan dari luar
(Crawford, 2001; Hartman, 1996). Situasi saling membantu yang terjadi dalam
suatu kelompok, dapat memunculkan solusi yang inovatif (Tjosvold, 2004).
Dalam aktivitas berkelompok, seseorang melakukan interaksi dengan
anggota kelompok. Tidak jarang dalam interaksi tersebut muncul gerakan tangan
atau anggota tubuh lain secara spontan (Goldin-Meadow dan Wagner, 2005;
Radford, Edwards, dan Arzarello, 2009), tidak terkecuali pada saat berbicara
tentang konsep matematis (Alibali dan Nathan, 2011). Gerakan tersebut seringkali
merepresentasikan apa yang dipikirkan dan tidak diutarakan secara verbal
(Goldin-Meadow dan Wagner, 2005; Shein, 2012). Gerakan anggota tubuh seperti
ini disebut dengan gesture. McNeill (2005) mendefinisikan gesture sebagai
gerakan lengan dan tangan yang muncul secara spontan dan hampir selaras
dengan jalan bicara seseorang. Lebih luas, gesture didefinisikan sebagai gerakan
bagian tubuh untuk memenuhi fungsi komunikasi (Sfard, 2009; Maschietto dan
Bussi, 2009; Arzarello, Paola, Robutti, dan Sabena, 2009). Gesture muncul
dengan baik pada saat seseorang menyelesaikan masalah dan berdiskusi dalam
kelompok (Yoon, Thomas, dan Dreyfus, 2011).
McNeill (1992, 2005) mengklasifikasikan gesture ke dalam 4 macam,
yaitu: iconic gesture, metaphoric gesture, deixis gesture, dan tempo (beat gesture).
Iconic gesture memuat hubungan formal yang erat kaitannya dengan isi dari apa
yang dibicarakan secara semantik, maksudnya aspek yang terkandung dalam
gesture juga muncul pada bicara seseorang (McNeill, 1992, 2005). Iconic gesture
menyerupai apa yang dimaksud secara visual dan konkrit, biasa ditunjukkan
melalui bentuk dan gerakan tangan (Alibali dan Nathan, 2011; McNeill, 1992,
2005). Metaphoric gesture menggambarkan isi dari apa yang dibicarakan secara
abstrak. Dalam metaphoric gesture, seseorang mempresentasikan suatu objek,
namun apa yang dibicarakan lebih kepada ide atau hal abstrak lain (McNeill,
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1992, 2005). Deixis gesture merupakan gerakan yang ditujukan untuk menunjuk
suatu objek atau lokasi sehingga membawa perhatian lawan bicara pada objek
yang dimaksud (Alibali dan Nathan, 2011; Fricke, 2014; McNeill, 1992, 2005).
Tempo (beat gesture) merupakan gesture yang muncul secara berulang-ulang,
menunjukkan bahwa kata atau frase yang menyertainya penting (McNeill, 1992,
2005).
Gesture sangat berhubungan dengan komunikasi dan kognisi dan
dipandang sebagai sumber informasi tentang bagaimana seseorang berpikir dan
berbicara matematis (Alibali dan Nathan, 2011; Arzarello, Paola, Robutti, dan
Sabena, 2009; Edwards, 2009; Goldin-Meadow dan Wagner, 2005; McNeill,
2005; NCTM, 2000; Radford, 2009; Sfard, 2009; Yoon, Thomas, dan Dreyfus,
2011). McNeill (2005) menyatakan bahwa secara tidak sadar seseorang
menunjukkan pikiran dan caranya dalam memahami suatu kejadian melalui
gesture. Hal ini disebabkan berpikir tidak semata-mata muncul di kepala, namun
juga melalui bahasa, tubuh, dan benda (Radford, 2009). Melalui gesture seseorang
dapat meringankan beban kognitifnya (Goldin-Meadow dan Wagner, 2005).
McNeill (2005) menyebutkan bahwa gesture dan bahasa adalah dua bagian dari
satu kesatuan.
Penelitian tentang gesture baru menjadi perhatian dalam beberapa tahun
terakhir. Para peneliti mengalihkan perhatiannya dari komunikasi dan psikologi
kognitif ke fenomena gesture yang muncul secara spontan dan terasosiasi dalam
proses bicara seseorang (Edwards, 2009; Sfard, 2009). Gesture yang awalnya
hanya berperan sebagai pelengkap penyelarasan emosional pada proses berpikir,
berubah menjadi struktur yang sangat penting dalam kognisi manusia (Sfard,
2009; Kongthip, Inprasitha, Pattanajak, dan Inprasitha 2012). Kognisi matematis
tidak hanya diperantarai dengan simbol tertulis, namun juga dengan tindakan,
gesture, dan tipe-tipe isyarat yang lain (Radford, 2009; Alibali dan Nathan, 2011).
Selanjutnya, metakognisi merupakan pengetahuan dan kemampuan
seseorang dalam mengontrol kognisinya (Bruning, 1990; Chiu dan Kuo, 2010;
Kim, Park, Moore, dan Varma, 2013; Nelson, 1992; Shetty, 2014; Wilson, 1999;
Wilson, 2001). Dalam penelitian metakognisi, komponen metakognisi dalam
konteks problem-solving dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) metacognitive awareness,
yaitu pengetahuan seseorang tentang posisi pengetahuannya dalam proses
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menyelesaikan masalah, strategi problem-solving yang dapat ia gunakan untuk
menyelesaikan masalah, hubungan antara pengetahuan seseorang dengan
pengetahuan tertentu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, serta apa
yang harus, telah, dan dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah; (2)
metacognitive regulation, yaitu penggunaan sumber kognitif seseorang dalam
merencanakan, menetapkan tujuan, memprioritaskan tindakan, atau memilih
rangkaian tindakan baru untuk menyelesaikan masalah; dan (3) metacognitive
evaluation, yaitu

pertimbangan seseorang terhadap pikirannya, keterbatasan

pikiran seseorang tentang situasi masalah yang diberikan, keterbatasan dan
keefektifan strategi seseorang dalam menyelesaikan masalah, pemikiran seseorang
tentang tingkat kesulitan masalah, kualitas dari kemajuan, kemampuan, dan
pemahaman seseorang dalam menyelesaikan masalah, serta kualitas hasil
problem-solving seseorang (Wilson, 2001; Magiera dan Zawojewski, 2011;
Hacker, Dunlosky, dan Graesser, 2009).
Metakognisi yang baik diperlukan dalam menyelesaikan masalah,
sehingga sebaiknya seseorang mengetahui apa yang ia lakukan dan secara berkala
memantau kemajuan serta mengatur strateginya pada saat menyelesaikan masalah
(NCTM, 2000; Chiu dan Kuo, 2010). Apabila seseorang memeriksa apa yang
diketahui tentang bagaimana informasi diproses dalam pikiran, yaitu melakukan
aktivitas metakognitif, maka pemrosesan informasi yang ada dalam dirinya
menjadi lebih efektif (Santrock, 2011). Terdapat hubungan yang positif antara
aktivitas metakognitif dan performa problem-solving (Magiera dan Zawojewski,
2011). Metakognisi merupakan faktor utama dan hal yang penting dalam problemsolving (Flavell, 1992; Metcalfe, 1992). Dalam menyelesaikan masalah, sebaiknya
seseorang melibatkan aktivitas metakognitif di sepanjang fase proses problemsolving (Garofalo dan Lester, 1985; Schoenfeld, 1987; Magiera dan Zawojewski,
2011).
Kegagalan yang terjadi pada usaha untuk mengembangkan performa
problem-solving seseorang, sebagian besar berkaitan dengan fakta bahwa
pembelajaran yang dilakukan kurang menekankan pada kemampuan manajerial
yang diperlukan dalam mengatur aktivitas seseorang (Garofalo dan Lester, 1985).
Metakognisi merupakan unsur yang penting dalam keberhasilan dan keefektifan
belajar (Butterfield, Nelson, dan Peck, 1992; Shetty, 2014). Metakognisi
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merupakan prediktor belajar yang paling baik (Veenman, 2006). Dengan
demikian, penting untuk mengetahui metakognisi dalam diri individu agar proses
belajar dapat dioptimalkan.
Aktivitas metakognitif hampir selalu beraneka ragam pada setiap orang,
namun detail yang spesifik tentang bagaimana seseorang menggunakan
metakognisi pada saat menyelesaikan masalah masih belum diteliti dengan jelas
(Wilson, 2001). Penelitian tentang gesture juga masih sedikit dilakukan meskipun
gesture diakui penting dalam kognisi manusia (Radford, Edwards, dan Arzarello,
2009; Kongthip, Inprasitha, Pattanajak, dan Inprasitha, 2012). Investigasi lebih
lanjut mengenai kaitan antara gesture dengan metakognisi juga belum diteliti
secara mendalam, meskipun gesture terbukti berkaitan erat dengan kognisi dan
metakognisi merupakan pengetahuan dan pengaturan seseorang mengenai
kognisinya (Francaviglia dan Servidio, 2011). Penelitian tentang gesture masih
terfokus pada anak-anak dan topik yang bersifat spasial. Pada orang dewasa dan
topik yang bersifat non-spasial, penelitian tentang gesture masih sedikit dilakukan
(Goldin-Meadow dan Wagner, 2005). Oleh sebab itu, diperlukan penelitian
mengenai gesture dan aktivitas metakognitif pada topik yang bersifat non-spasial.

METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif jenis studi
kasus. Penelitian ini mengeksplor secara mendalam gesture yang muncul
berdasarkan aktivitas metakognitif yang menyertainya pada sekelompok
mahasiswa S1 pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang.
Terdapat 3 kelompok yang diteliti dengan masing-masing kelompok terdiri
dari 2 orang mahasiswa yang berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas
pembuktian matematis. Subjek dipilih berdasarkan: (1) pengalamannya dalam
menyelesaikan masalah pembuktian, (2) ketersediaan secara sukarela, (3)
ketertarikan untuk menjelaskan dan keterampilan komunikasi yang baik, serta (4)
kecenderungan untuk bekerja dalam kelompok kecil. Subjek dikelompokkan
secara homogen berdasarkan: (1) kemampuan untuk menghargai pendapat orang
lain, (2) pengetahuan matematis yang sama, dan (3) kemampuan yang sama untuk
saling mempengaruhi. Dengan demikian, terbentuk kelompok rendah, kelompok
sedang, dan kelompok tinggi berdasarkan pengalaman dalam menyelesaikan
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masalah pembuktian matematis yang dimiliki oleh masing-masing subjek.
Selanjutnya, anggota dari Kelompok 1 dikodekan sebagai S1 dan S2, anggota dari
Kelompok 2 sebagai S3 dan S4, serta anggota dari Kelompok 3 sebagai S5 dan
S6.
Instrumen soal yang digunakan untuk memunculkan gesture berdasarkan
aktivitas metakognitif pada subjek terlampir pada Gambar 1. Soal 1 dibuktikan
dengan menggunakan prinsip induksi matematik. Soal 2 dibuktikan dengan
menggunakan bukti langsung. Soal 3 dibuktikan dengan menggunakan bukti tidak
langsung.
Tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar.
1.

untuk semua

dengan
2. Setiap grup
3. Misal ,
berlaku

.
dengan order 3 adalah abelian.
. Jika untuk setiap
, maka
.

Gambar 1. Instrumen Soal
Data diperoleh dari hasil observasi pada saat subjek berdiskusi dalam
menyelesaikan tugas pembuktian matematis yang diberikan. Wawancara tidak
terstruktur dengan menggunakan stimulated recall dan kuisioner self-monitoring
digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas hasil observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis menunjukkan terdapat 333 gesture yang muncul disertai
dengan aktivitas metakognitif pada total keseluruhan kelompok subjek. Kelompok
1, Kelompok 2, dan Kelompok 3 memunculkan 94, 123, dan 116 gesture yang
disertai dengan aktivitas metakognitif secara berurutan. Dengan membandingkan
gesture yang muncul disertai dengan aktivitas metakognitif yang juga bermacammacam, diperoleh gesture berdasarkan aktivitas metakognitif yang terjadi pada
kelompok subjek terdiri dari: iconic-awareness, metaphoric-awareness, deixisawareness, iconic-regulation, metaphoric regulation, deixis-regulation, iconicevaluation, metaphoric evaluation, dan deixis-evaluation. Dari berbagai gesture
berdasarkan aktivitas metakognitif yang muncul tersebut, beberapa diantaranya
disertai dengan tempo (beat gesture).
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Iconic-Awareness Gesture
Iconic-awareness gesture merupakan iconic gesture yang muncul disertai
dengan aktivitas metacognitive awareness. Pada iconic-awareness gesture, iconic
gesture yang dilakukan subjek beserta ucapannya mengindikasikan terjadinya
aktivitas metacognitive awareness dalam pikiran subjek.
Salah satu contoh terjadinya iconic-awareness gesture adalah pada saat S6
menuliskan apa yang ia ucapkan di lembar kertas secara konkrit sesuai dengan
ucapannya.

Gambar 2. Contoh Iconic-Awareness Gesture pada Kelompok 3
Gerakan tersebut merupakan iconic gesture karena gerakan tangan pada
saat menulis menggambarkan secara konkrit apa yang diucapkan secara semantik.
S6 memikirkan kembali apa yang ia pikirkan sebelumnya, mengindikasikan
bahwa ia memikirkan pengalamannya yang relevan dengan masalah yang
dibicarakan, yaitu mengalikan
pengalamannya mengalikan

dengan
dengan

. S6 menghubungkan dengan
. Oleh sebab itu, S6 dikatakan

mengalami aktivitas metacognitive awareness. Dengan demikian, iconic gesture
yang dilakukan oleh S6 mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive
awareness dalam pikirannya. Artinya, gerakan menulis tersebut merupakan
iconic-awareness gesture.
Metaphoric-Awareness Gesture
Metaphoric-awareness gesture merupakan metaphoric gesture yang
muncul disertai dengan aktivitas metacognitive awareness. Pada metaphoricawareness gesture, metaphoric gesture yang dilakukan subjek beserta ucapan
yang menyertainya mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive awareness
dalam pikiran subjek.
Salah satu contoh terjadinya metaphoric-awareness gesture adalah pada
saat S2 mengungkapkan langkah yang dipikirkan oleh S1 yaitu menyimpulkan
bahwa

berdasarkan fakta bahwa

dan

. S2
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menuliskan

pada kertas buramnya untuk menggambarkan apa yang ia

pikirkan mengenai pikiran S1, yaitu menyimpulkan
dan

berdasarkan fakta

.

Gambar 3. Contoh Metaphoric-Awareness Gesture pada Kelompok 1
S2 menuliskan

sesuai dengan apa yang ia ucapkan yang mana

hal tersebut bersifat ikonik. Namun demikian, apa yang diutarakan memuat suatu
ide abstrak yaitu penarikan kesimpulan
. Angka
bertindak sebagai

dari fakta

yang dituliskan S2 bertindak sebagai
, dan angka

bertindak sebagai

dan
, angka

. Oleh sebab itu, gerakan

menulis yang dilakukan oleh S2 merupakan metaphoric gesture. Hal ini sesuai
dengan pernyataan oleh Edwards (2009) bahwa metaphoric gesture dapat memuat
aspek ikonik.
S2 melakukan metaphoric gesture pada saat ia memikirkan apa yang
dipikirkan oleh S1 sehingga mengetahui langkah yang telah dilakukan oleh S1.
Artinya, pada saat itu S2 mengalami aktivitas metacognitive awareness.
Metaphoric gesture yang dilakukan S2 tersebut mengindikasikan terjadinya
aktivitas metacognitive awareness dalam pikiran S1. Oleh sebab itu, gerakan
menulis yang dilakukan S2 tersebut dinamakan metaphoric-awareness gesture.
Deixis-Awareness Gesture
Deixis-awareness gesture merupakan deixis gesture yang muncul disertai
dengan aktivitas metacognitive awareness. Pada deixis-awareness gesture, deixis
gesture

yang

dilakukan

subjek

beserta

ucapan

yang

menyertainya

mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive awareness dalam pikiran
subjek.
Salah satu contoh terjadinya deixis-awareness gesture adalah pada saat S6
menunjuk angkat pada bagian tulisannya seperti pada Gambar 4.
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Gambar 4. Contoh Deixis-Awareness Gesture pada Kelompok 3
Gerakan menunjuk yang dilakukan oleh S6 tersebut membawa perhatian
lawan bicaranya, yaitu S5, pada objek yang ditunjuk. Artinya, gerakan menunjuk
tersebut merupakan deixis gesture berdasarkan definisi yang diungkapkan
McNeill (1992, 2005).
S6 melakukan deixis gesture pada saat ia memikirkan kembali apa yang ia
pikirkan sebelumnya yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa ia
memikirkan posisinya dalam penyelesaian masalah. Artinya, deixis gesture beserta
ucapan yang menyertainya mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive
awareness dalam pikiran S6. Dengan demikian, gerakan menunjuk yang
dilakukan oleh S6 tersebut merupakan deixis-awareness gesture.
Iconic-Regulation Gesture
Iconic-regulation gesture merupakan iconic gesture yang muncul disertai
dengan aktivitas metacognitive regulation. Pada iconic-regulation gesture, iconic
gesture

yang

dilakukan

subjek

beserta

ucapan

yang

menyertainya

mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive regulation dalam pikiran
subjek.
Salah satu contoh terjadinya iconic-regulation gesture adalah pada saat S3
mengungkapkan tujuan yang harus dicapai dalam menyelesaikan soal nomor 2.

Gambar 5. Contoh Iconic-Regulation Gesture pada Kelompok 2
S3 menuliskan tujuan yang dipikirkannya untuk dapat mencapai tujuan
akhir dari soal nomor 2. Gerakan menulis yang dilakukan oleh S3 tersebut
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menggambarkan secara konkrit apa yang diucapkannya sehingga termasuk dalam
iconic gesture.
Iconic gesture yang dilakukan oleh S3 tersebut terjadi pada saat ia
memikirkan apa yang ia dan S4 pikirkan sebelumnya sehingga menetapkan suatu
tujuan lokal, yaitu menunjukkan bahwa

, untuk mencapai tujuan global,

yaitu memperoleh bukti dari pernyataan nomor 2. Artinya, pada saat itu S3
mengalami aktivitas metacognitive regulation karena S3 memikirkan apa yang ia
atau S4 pikirkan sehingga mengindikasikan sedang menetapkan tujuan. Dengan
demikian, iconic gesture yang dilakukan S3 tersebut beserta ucapan yang
menyertainya mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive regulation yang
sedang terjadi dalam pikirannya. Artinya, gerakan menulis yang dilakukan S3
tersebut merupakan iconic-regulation gesture.
Metaphoric-Regulation Gesture
Metaphoric-regulation gesture merupakan metaphoric gesture yang
muncul disertai dengan aktivitas metacognitive regulation. Pada metaphoricregulation gesture, metaphoric gesture yang dilakukan subjek beserta ucapan
yang menyertainya mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive regulation
dalam pikiran subjek.
Salah satu contoh terjadinya metaphoric-regulation gesture adalah pada
saat S5 menetapkan suatu tujuan lokal yang harus dicapai untuk dapat
memperoleh bukti dari pernyataan nomor 2. S5 memikirkan apa yang ia dan S6
pikirkan

sebelumnya

sehingga

menetapkan

suatu

tujuan

lokal

yaitu

. Berdasarkan tujuan lokal yang ia tetapkan tersebut, S5
menentukan tujuan lokal kedua yaitu menunjukkan bahwa pembilang dari
juga lebih besar dari

. Dalam hal ini, S5 memikirkan apa yang ia pikirkan

sebelumnya sehingga mengindikasikan menetapkan tujuan. Dengan kata lain, S5
melakukan aktivitas metacognitive regulation.
S5 mengungkapkan pikirannya tersebut dengan menunjuk dan melingkari
tulisannya pada kertas buram seperti pada Gambar 6 berikut.
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Gambar 6. Contoh Metaphoric-Regulation Gesture pada Kelompok 3
Gerakan menunjuk dan melingkari tulisan yang dilakukan S5 tersebut
tidak semata-mata membawa perhatian lawan bicara, yaitu S6, pada objek yang
ditunjuk, melainkan memuat suatu hubungan abstrak yaitu hubungan ketaksamaan
dan

. Oleh sebab itu, gerakan menunjuk dan

melingkari tulisan tersebut termasuk dalam metaphoric gesture. Dengan demikian,
metaphoric gesture yang dilakukan S5 tersebut mengindikasikan terjadinya
aktivitas metacognitive regulation. Artinya gerakan menunjuk dan melingkari
tulisan tersebut merupakan metaphoric-regulation gesture.
Deixis-Regulation Gesture
Deixis-regulation gesture merupakan deixis gesture yang muncul disertai
dengan aktivitas metacognitive regulation. Pada deixis-regulation gesture, deixis
gesture

yang

dilakukan

subjek

beserta

ucapan

yang

menyertainya

mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive regulation dalam pikiran
subjek.
Salah satu contoh terjadinya deixis-regulation gesture adalah pada saat S1
menunjuk pendapat yang dituliskan S2 pada kertas buram mengenai penentuan
anggota dari grup

yang berorder tiga pada soal nomor 2. Berikut cuplikan

diskusi antara S1 dan S2.
S1 : Berarti [anggotanya] , , sama .
S2 : (menyela) Kalau

kan sudah spesifik perkalian. <jeda> Ini berarti ,

,

[unsur] identitas begitu saja. (menuliskan apa yang diucapkan pada kertas
buram)
<jeda>
S1 : Ya sudah. Berarti anggotanya hanya ini saja. (melingkari tulisan S2 tentang
unsur-unsur dari himpunan yang akan dibuktikan)
Ungkapan pengetahuan mengenai unsur identitas dan invers oleh S2 pada
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kutipan tersebut memicu terjadinya aktivitas metacognitive regulation dalam
pikiran S1 karena ia memikirkan apa yang S2 pikirkan sehingga mengindikasikan
menetapkan suatu langkah strategi yaitu memisalkan grup
abelian sebagai

yang akan dibuktikan

.

Pada saat S1 menetapkan langkah tersebut, ia melingkari tulisan S2
mengenai permisalan anggota dari grup

. Gerakan melingkari tulisan yang

dilakukan oleh S1 tersebut beserta ucapan yang menyertainya membawa perhatian
lawan bicara, yaitu S2, pada objek yang ditunjuk. Oleh sebab itu, gerakan tersebut
tergolong dalam deixis gesture. Dengan demikian, deixis gesture yang dilakukan
S1 tersebut mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive regulation dalam
pikiran S1. Artinya, gerakan menunjuk tersebut merupakan deixis-regulation
gesture.
Iconic-Evaluation Gesture
Iconic-evaluation gesture merupakan iconic gesture yang muncul disertai
dengan aktivitas metacognitive evaluation. Pada iconic-evaluation gesture, iconic
gesture

yang

dilakukan

subjek

beserta

ucapan

yang

menyertainya

mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive evaluation dalam pikiran
subjek.
Salah satu contoh terjadinya iconic-evaluation gesture adalah pada saat S3
memberikan koreksi terhadap tulisan S4. S4 menuliskan
dari

sebagai akibat

. S3 menggambar simbol akar di udara seperti pada Gambar 7.

Gerakan menggambar simbol akar yang dilakukan oleh S3 tersebut merupakan
iconic gesture karena menggambarkan secara konkrit apa yang dibicarakan.

Gambar 7. Contoh Iconic-Evaluation Gesture pada Kelompok 2
S3 melakukan iconic gesture tersebut pada saat ia memikirkan apa yang
dipikiran S4 mengenai penarikan kesimpulan dari premis

sehingga

mengindikasikan berpikir mengenai asesmen dari hasil yang diperoleh S4, yaitu
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yang seharusnya

atau

. Artinya, S3 mengalami

aktivitas metacognitive evaluation. Dengan demikian, iconic gesture yang
dilakukan mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive evaluation. Dengan
kata lain, gerakan menggambar simbol akar di udara yang dilakukan S3
merupakan iconic-evaluation gesture.
Metaphoric-Evaluation Gesture
Metaphoric-evaluation gesture merupakan metaphoric gesture yang
muncul disertai dengan aktivitas metacognitive evaluation. Pada metaphoricevaluation gesture, metaphoric gesture yang dilakukan subjek beserta ucapan
yang menyertainya mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive evaluation
dalam pikiran subjek.
Salah satu contoh terjadinya metaphoric-evaluation gesture adalah pada
saat S6 melakukan pertimbangan mengenai srategi yang dipikirkan S5. Artinya,
S6 melakukan pertimbangan mengenai apa yang dipikirkan oleh S5 sehingga
mengindikasikan melakukan asesmen terhadap strategi yang akan digunakan.
Dengan kata lain, S6 mengalami aktivitas metacognitive evaluation.
S6 menggambar garis dari kiri ke kanan seperti pada Gambar 8. Gerakan
menggambar garis yang dilakukan oleh S6 tersebut memuat ide abstrak yaitu garis
bilangan yang ada di pikiran S6. Sedangkan gerakan menarik garis dari kiri ke
kanan menggambarkan nilai

yang lebih dari

yang akan dibuktikan dengan

menggunakan prinsip induksi matematik seperti yang dipikirkan S5, tidak
dibuktikan secara satu per satu seperti yang dipikirkan S6 pada awalnya.

Gambar 8. Contoh Metaphoric-Evaluation Gesture oleh Kelompok 3
Oleh sebab itu, gerakan menggambar garis dari kiri ke kanan yang
dilakukan S6 tersebut merupakan metaphoric gesture karena memuat suatu ide
abstrak. Dengan demikian, metaphoric gesture yang dilakukan S6 tersebut
mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive evaluation dalam pikiran S6.
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Dengan kata lain, gerakan menggambar garis dari kiri ke kanan yang dilakukan S6
tersebut merupakan metaphoric-evaluation gesture.
Deixis-Evaluation Gesture
Deixis-evaluation gesture merupakan deixis gesture yang muncul disertai
dengan aktivitas metacognitive evaluation. Pada deixis-evaluation gesture, deixis
gesture

yang

dilakukan

subjek

beserta

ucapan

yang

menyertainya

mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive evaluation dalam pikiran
subjek.
Salah satu contoh terjadinya deixis-evaluation gesture adalah pada saat S3
memikirkan apa yang dipikirkan oleh S4 mengenai penarikan kesimpulan
dari premis

dan

. S3 menunjuk kesimpulan yang

dituliskan S4 pada kertas buram, sehingga membawa perhatian S4 pada tulisannya
tersebut. Dalam hal ini, S3 mengalami aktivitas metacognitive evaluation karena
ia melakukan pertimbangan terhadap apa yang dipikirkan oleh S4 sehingga
mengindikasikan melakukan asesmen terhadap hasil yang diperoleh S4. Gerakan
menunjuk tulisan S4 yang dilakukan oleh S3 tergolong dalam deixis gesture
karena membawa perhatian lawan bicara, yaitu S4, pada objek yang ditunjuk,
yaitu kesimpulan yang diperoleh S4. Dengan demikian, deixis gesture yang
dilakukan oleh S3 tersebut mengindikasikan terjadinya aktivitas metacognitive
evaluation dalam pikiran S3. Artinya, gerakan menunjuk yang dilakukan S3
tersebut merupakan deixis-evaluation gesture.
Dari hasil analisis diperoleh 333 gesture yang disertai dengan aktivitas
metakognitif yang muncul di ketiga kelompok. Gesture berdasarkan aktivitas
metakognitif yang muncul secara dominan di setiap kelompok adalah deixisevaluation gesture. Uraian frekuensi kemunculan gesture yang disertai dengan
aktivitas metakognitif dijabarkan pada tabel berikut.
Tabel 1. Frekuensi Kemunculan Gesture Berdasarkan Aktivitas Metakognitif
pada Kelompok 1
Macam-Macam

Tot

nitif

Metakog

Aktivitas

Gesture

al

I

M

D

T

A

1

7

5

2

15

R

6

6

8

1

21
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E
Total

9

9

36

4

58

16

22

49

7

94

Tabel 2. Frekuensi Kemunculan Gesture Berdasarkan Aktivitas Metakognitif
pada Kelompok 2
Macam-Macam

Tot

Metakognitif

Aktivitas

Gesture

al

I

M

D

T

A

6

1

8

1

16

R

5

2

12

1

20

E

13

6

68

-

87

24

9

88

2

123

Total

Tabel 3. Frekuensi Kemunculan Gesture Berdasarkan Aktivitas Metakognitif
pada Kelompok 3
Macam-Macam

Tot

Metakognitif

Aktivitas

Gesture

al

I

M

D

T

A

3

2

10

2

17

R

3

5

6

3

17

E

22

6

50

4

82

28

13

66

9

116

Total

Keterangan:
I : Iconic Gesture
M : Metaphoric Gesture
D : Deixis Gesture
T : Tempo (Beat Gesture)
A : Metacognitive Awareness
R : Metacognitive Regulation
E : Metacognitive Evaluation
Temuan yang diperoleh sesuai dengan pernyataan para peneliti terdahulu
(Alibali dan Nathan, 2011; Goldin-Meadow dan Wagner, 2005; Radford, Edwards,
dan Arzarello, 2009; Yoon, Thomas, dan Dreyfus, 2011) bahwa setiap seseorang
berinteraksi secara verbal, gesture akan muncul menyertai proses bicara yang
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dilakukannya. Hal ini juga sesuai dengan dugaan yang diungkapkan oleh
Francaviglia dan Servidio (2011) bahwa gesture tidak hanya berhubungan dengan
kognisi, namun juga diperoleh hubungan antara gesture dengan metakognisi
seseorang. Gesture tidak hanya mengungkapkan bagaimana aktivitas seseorang
dalam

berkognisi,

namun

juga

bagaimana

aktivitas

seseorang

dalam

bermetakognisi. Dengan demikian, gesture beserta ucapan yang menyertainya
mengungkapkan aktivitas metakognitif yang sedang dialami oleh subjek pada saat
menyelesaikan masalah.
Secara keseluruhan, deixis gesture muncul secara dominan kemudian
diikuti dengan metaphoric gesture dan iconic gesture. Hal ini disebabkan tugas
yang dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah merupakan tugas yang
bersifat non-spasial. Dengan demikian, aspek ikonik pada saat subjek
menyelesaikan masalah tidak muncul secara dominan. Sesuai dengan dugaan yang
diungkapkan oleh Goldin-Meadow dan Wagner (2005), gesture tidak hanya
muncul terbatas pada topik-topik yang bersifat spasial, namun juga muncul pada
topik yang bersifat abstrak seperti soal pembuktian yang digunakan dalam
penelitian ini. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh
Goldin-Meadow dan Wagner (2005) mengenai gesture dalam konteks tugas yang
bersifat spasial.

KESIMPULAN
Gesture berdasarkan aktivitas metakognitif yang diperoleh dari penelitian
ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara gesture dengan metakognisi
sebab gesture berkaitan erat dengan kognisi, sedangkan metakognisi merupakan
pikiran, pengetahuan, atau kesadaran seseorang tentang kognisi. Gesture yang
muncul dan ucapan yang menyertainya mengindikasikan sedang terjadi aktivitas
metakognitif dalam diri subjek. Dari ketiga kelompok subjek, ketiga-tiganya
memunculkan semua kombinasi antara macam-macam gesture, yaitu: iconic,
metaphoric, dan deixis gesture dengan macam-macam aktivitas metakognitif
dalam problem-solving, yaitu: metacognitive awareness, regulation, dan
evaluation. Beberapa di antaranya disertai dengan tempo (beat gesture). Yang
membedakan adalah indikator terjadinya aktivitas metakognitif yang dipenuhi.
Pada iconic-awareness gesture, aktivitas metacognitive awareness yang
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menyertai

adalah

memikirkan

apa

yang

subjek

pikirkan

sehingga

mengindikasikan berpikir tentang: pengetahuan yang dimiliki yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan masalah, apa yang telah dikerjakan, dan
posisinya dalam proses problem-solving. Pada metaphoric-awareness gesture,
aktivitas metacognitive awareness yang menyertai adalah memikirkan apa yang
subjek pikirkan sehingga mengindikasikan berpikir tentang: pengetahuan dan
pengalaman yang dimiliki yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah,
serta apa yang telah dikerjakan. Pada deixis-awareness gesture, aktivitas
metacognitive awareness yang menyertai adalah memikirkan apa yang subjek
pikirkan sehingga mengindikasikan berpikir tentang: apa yang telah dikerjakan,
pengetahuan dan pengalaman yang relevan yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan masalah, posisi dalam proses penyelesaian masalah, serta
pengetahuan mengenai masalah yang dimiliki.
Pada iconic-regulation, metaphoric-regulation, dan deixis-regulation
gesture, aktivitas metacognitive regulation yang menyertai adalah memikirkan apa
yang subjek pikirkan sehingga mengindikasikan: melakukan perencanaan strategi,
menetapkan tujuan dalam proses penyelesaian masalah, dan memilih strategi
penyelesaian masalah.
Pada iconic-evaluation gesture, aktivitas metacognitive evaluation yang
menyertai adalah melakukan pertimbangan terhadap apa yang subjek pikirkan
sehingga mengindikasikan: melakukan asesmen terhadap kemajuan yang
diperoleh, melakukan asesmen terhadap pengetahuan atau pemahaman yang ia
atau orang lain miliki mengenai konsep atau masalah yang diselesaikan, dan
melakukan asesmen terhadap hasil yang diperoleh. Pada metaphoric-evaluation
gesture, aktivitas metacognitive evaluation yang menyertai adalah melakukan
pertimbangan terhadap apa yang subjek pikirkan sehingga mengindikasikan:
berpikir tentang keefektifan strategi yang dipilih, melakukan asesmen terhadap
kemajuan yang diperoleh, dan melakukan asesmen terhadap pemahaman yang
dimiliki. Pada deixis-evaluation gesture, aktivitas metacognitive evaluation yang
menyertai adalah melakukan pertimbangan terhadap apa yang subjek pikirkan
sehingga mengindikasikan: berpikir tentang keefektifan strategi yang dipilih,
melakukan asesmen terhadap kemajuan yang diperoleh dan pemahaman yang
dimiliki, berpikir tentang keefektifan dari solusi yang diperoleh, melakukan
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asesmen terhadap hasil yang diperoleh, berpikir tentang keterbatasan pikiran yang
dimiliki, serta melakukan asesmen terhadap kesulitan masalah.
Penelitian yang dilakukan masih membutuhkan kajian yang lebih
mendalam dan subjek yang lebih luas sehingga dapat dirumuskan teori baru
mengenai gesture dalam aktivitas metakognitif. Hubungan akibat kemunculan
gesture terhadap metakognisi seseorang, atau sebaliknya, juga belum diteliti lebih
lanjut. Penggunaan instrumen soal yang bersifat spasial non-rutin dapat lebih
mengekplor kemunculan gesture dalam aktivitas metakognitif selama proses
interaksi antar individu.
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BERBICARA BAHASA INGGRIS
Abd. Ghofur
Mahasiswa S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang
dan Dosen STKIP PGRI Lamongan
E-mail: ghofurkita@yahoo.com

ABSTRAK
Ada empat keterampilan yang harus dikuasai siswa dalam belajar bahasa, yakni membaca,
menulis, berbicara dan mendengarkan. Menurut beberapa ahli, keterampilan berbicara dianggap
paling penting dikuasai dibanding keterampilan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui persepsi guru Bahasa Inggris dan Siswa terhadap penerapan Audio-Lingual Method
dalam meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris. Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data untuk
persepsi guru terkait teknik pembelajaran, filosofi pembelajaran dan ketercapaian kemampuan
berbicara Bahasa Inggris siswa menggunakan wawancara dan observasi, sedangkan persepsi
siswa dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah
dua guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Lamongan dan 35 siswa kelas X. Hasil penelitian
diketahui bahwa menurut guru, Audio-lingual Method sangat berpusat kepada guru. Siswa hanya
mengikuti beragam latihan yang diberikan kepada guru, aktivitas pembelajaran di kelas lebih
hidup, namun jika guru kurang kreatif dalam mengimplementasikan beragam teknik
pembelajarannya akan terkesan membosankan bagi siswa yang telah menguasai bahan tersebut.
Sedangkan menurut siswa, secara umum penerapan Audio-Lingual Method dalam pembelajaran
dirasa mampu merangsang aktivitas berbicara mereka menggunakan Bahasa Inggris. Sehingga
secara tidak langsung beberapa latihan yang diterapkan dalam Audiolingual Method dapat
meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris siswa.
Kata Kunci : Persepsi Guru dan Siswa, Audiolingual Method

LATAR BELAKANG
Keterampilan berbicara adalah salah satu diantara empat keterampilan
yang harus dikuasai dalam belajar bahasa, selain membaca, menulis dan
mendengarkan. Menurut Bahadorfar (2014), dari keempat keterampilan bahasa
tersebut, berbicara dianggap yang paling penting dalam mempelajari bahasa asing.
Dia menilai kalau dunia saat ini mensyaratkan tujuan pengajaran berbicara harus
meningkatkan kemampuan komunikatif siswa, karena, hanya dengan cara itu,
siswa dapat mengekspresikan diri mereka dan belajar bagaimana untuk mengikuti
aturan-aturan sosial dan budaya yang tepat dalam setiap keadaan komunikatif.
Selain itu, seringkali kesan pertama terhadap kemampuan seseorang didasarkan
pada kemampuannya dalam berbicara secara lancar dan komprehensif.
Walaupun demikian, berbicara menggunakan Bahasa Inggris dirasa oleh
sebagian besar siswa SLTA masih sulit. Persepsi ini terus terbangun sehingga
menjadi keyakinan oleh sebagian besar siswa bahwa keterampilan berbicara
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Bahasa Inggris itu sulit dicapai. Sehingga merubah mindset siswa terkait persepsi
berbicara bahasa Inggris dari yang sulit ke mudah akan sangat membantu. Hal ini
didasarkan pada pendapat Nazara (2011) bahwa persepsi yang dimiliki siswa
tentang kemampuan dirinya terkait tingkat kemampuan berbicara akan
memotivasi mereka mengembangkan keterampilan berbicara bahasa Inggris. Apa
yang dilakukan guru dalam memandu kegiatan pembelajaran juga berpengaruh
besar terhadap persepsi peserta didik memahami aktifitas berbicara bahasa Inggris
yang mereka pelajari.
Latha dan Ramesh (2012) menjelaskan dalam sebuah artikelnya bahwa
berbicara sebagai salah satu keterampilan bahasa yang harus dipelajari dan
dipraktikkan. Orang percaya bahwa keterampilan berbicara dapat dikembangkan
dengan memberikan beberapa topik untuk membahas atau dengan membuat
peserta didik berbicara pada topik-topik tertentu. Belajar berbicara bahasa asing
membutuhkan lebih dari sekedar mengetahui sistem gramatikal atau aturan
semantiknya. Sebab, tujuan dalam kelas bahasa adalah untuk mendapatkan peserta
didik belajar bahasa target dan menggunakannya. Hal terbaik yang bisa dilakukan
adalah membuat mereka terlibat aktif dalam proses belajar.
Keterampilan guru dalam memberikan materi menjadi faktor penting
dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Termasuk salah satunya
adalah penggunaan metode yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa Audio Lingual Method (ALM) mampu
meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris. Hal ini didasarkan pada
beberapa hasil penelitian (Mart, 2013, Yuliana, dkk. 2013, Juliatuti, 2013, Haq,
2014). Misalnya penelitian Haq (2014) menunjukkan bahwa ALM memainkan
peran penting dalam mengembangkan keterampilan berbicara siswa dalam kurun
waktu singkat. Selain itu, Mart (2013) juga menyimpulkan bahwa Audio-Lingual
Method bertujuan untuk mengembangkan kompetensi komunikatif siswa dengan
menggunakan dialog dan latihan. Pengulangan dialog dan latihan akan
memungkinkan siswa untuk merespon dengan cepat dan akurat dalam bahasa
lisan.
Implementasi Audio-Lingual Method mengacu pada teori belajar
behavioristik, sehingga latihan dan menghafalkan materi (drill) merupakan tehnik
utama dalam proses pembelajaran. Target pembelajaran menggunakan Audio-
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Lingual Method adalah siswa mampu mengucapkan Bahasa Inggris seperti
penutur bahasa aslinya. Kegiatan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dilakukan
setelah selesai proses panjang dalam kegiatan latihan (drill) tata bahasa.
Selain itu, Richards & Rogers (2001) berpendapat bahwa keterampilan
bahasa diajarkan dengan urutan: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
Bentuk kegiatan pengajaran dan pembelajaran Audio-Lingual Method pada
dasarnya adalah percakapan dan latihan-latihan (drills) dan latihan pola (pattern
practice). Percakapan berfungsi sebagai alat untuk meletakkan struktur-struktur
kunci pada konteksnya dan sekaligus memberikan ilustrasi situasi dimana
struktur-struktur tersebut digunakan oleh penutur asli, jadi juga sebagai penerapan
aspek kultural bahasa sasaran. Pengulangan dan penghafalan menjadi kegiatan
yang dominan pada metode ini. Pola-pola gramatika tertentu pada percakapan
dipilih untuk dijadikan kegiatan latihan pola.
Berdasarkan berbagai kajian tersebut, penulis ingin mengetahui persepsi
guru Bahasa Inggris dan siswa terkait penerapan Audio-Lingual Method dalam
meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut
Moleong (2007) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Selain itu, menurut Nawawi (2012) bahwa metode deskirptif dapat diartikan
sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki yang menggambarkan atau
melukiskan suatu keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat,
dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai
adanya. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimaksudkan
untuk memperoleh suatu gambaran tentang Persepsi Guru Bahasa Inggris dan siswa
terhadap penerapan Audio-Lingual Method. Tujuan penelitiannya adalah untuk
membuat deskripsi faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 kali pertemuan
di Kelas X SMA Negeri 1 Lamongan yang menerapkan Audio-Lingual Method
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dalam pembelajaran berbicara Bahasa Inggris. Teknik pengumpulan data dibagi
menjadi dua, untuk persepsi guru dengan cara wawancara dan observasi sedangkan
untuk mengetahui persepsi siswa menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi.
Sumber data dalam penelitian ini adalah guru Bahasa Inggris yang mengajar kelas X
berjumlah 2 orang serta 35 siswa.
Setelah data diperoleh, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan
data. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis pengolahan data yaitu: (1)
mengumpulkan data melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi; (2)
memeriksa data yang telah dikumpulkan; (3) menganalisis data yang telah
dikumpulkan; (4) menyimpulkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi Guru Bahasa Inggris Terhadap Audiolingual Method

Peneliti memfokuskan persepsi guru terkait teknik pembelajaran, filosofi
pembelajaran, dan ketercapaian terhadap kemampuan berbicara Bahasa Inggris siswa.
Peneliti menilai bahwa ketiga hal tersebut yang substansial dalam implementasi

Audio-Lingual Method, selain itu juga peneliti ingin membatasi persepsi guru agar
tidak melebar pembahasannya.
Teknik Pembelajaran
Proses pembelajaran bahasa Inggris menggunakan Audio-Lingual Method
tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu juga, dalam
Audio-Lingual

Method sejak awal

pembelajaran dilarang menggunakan

terjemahan. Tata bahasa Inggris dikuasai melalui kegiatan penjelasan dari guru
dan latihan tentang tata bahasa tersebut. Teknik yang digunakan dalam proses
pembelajaran didominasi oleh latihan (drill), variasi boleh dilakukan, namun
bukan hal yang dianggap penting. Adapun bentuk latihan (drill) yang dirumuskan
oleh oleh Brooks dalam Perdhani (2012) adalah berupa Repetition, Inflection,
Replacement, Restatement, Completion, Transposition, Expansion, Contraction,
Transformation, Integration, Rejoinder.
Selama enam kali mengajar Bahasa Inggris menggunakan Audio-Lingual
Method,

Arie

Andinie

Puspitasari

merasa

tidak

begitu

kesulitan

mengimplementasikan beragam teknik dalam proses pembelajaran speaking.
Sebab, guru tinggal membaca dan mengulang berbagai kata dan kalimat yang
telah disiapkan dan siswa tinggal menirukannya. Guru mengulang beberapa kali
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sampai siswa dirasa mampu dan memahaminya. Untuk membuat pembelajaran
agar lebih menarik, guru juga menggunakan beberapa media pembelajaran dalam
mengimplementasikan

beberapa

teknik

Audio-Lingual

Method

tersebut,

diantaranya media gambar, bola, Flashcard, video, dan lain sebagainya.
Misalnya saja, pembelajaran dengan tema Congratulating Others, guru
menggunakan media gambar, kartu dan bola dalam mengimplementasikan teknik
Audio-Lingual Method.
Teacher : Getting?
(guru menunjukkan kartu)
Student : What is Anna getting?
Teacher : Schoolarship
(guru menunjukkan gambar)
Student : She is getting on schoolarship.
Teacher : say ?
(guru menunjukkan kartu)
Student : What will you say to Anna?
Teacher : Novel
(guru menunjukkan kartu)
Student : I will congratulate on her success
of lauching the first novel.
Kemudian guru mengulang beberapa kali dialog tersebut, sampai siswa
dirasa telah mampu dan menguasainya. Kemudian guru menunjuk dua pasang
siswa dengan cara melemparkan bola. Bagi siswa yang mendapatkan bola
tersebut, dia dan pasangan sebangkunya diminta maju ke depan untuk
mempraktikkan dialog yang telah dipelajari tersebut. Hal ini dilakukan untuk
memberikan kesempatan kepada semua siswa agar bisa belajar sesuai dengan
modalitas belajar yang mereka miliki.
Persepsi lain disampaikan oleh Nurul Yuliani, guru Bahasa Inggris lain
yang ikut mengamati pembelajaran menggunakan Audio-Lingual Method
mengatakan bahwa teknik pembelajaran menunjukkan kalau alur pembicaraan
bersifat terstruktur dan sangat berpusat kepada guru. Sebab siswa hanya mengikuti
beragam ucapan yang diberikan oleh guru sebagaimana yang diatur dalam teknik
pembelajaran.
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Filosofi Pembelajaran
Audio-Lingual Method menganut teori belajar behaviorisme. Hal ini
didasarkan pada pendapat yang ditulis dalam artikel Perdhani (2012), yakni
sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini.

Rangsangan

Organisme

Respon dalam
Perilaku

Penguatan Perilaku
yang mungkin terjadi
lagi dan menjadi
kebiasaan

Tidak ada Penguatan /
Penguatan negatif
(Perilaku tidak mungkin
terjadi lagi)
Gambar 1. Proses pemerolehan bahasa menurut teori behavior,
diadopsi dari

Brooks dalam Perdhani (2012)
Berdasarkan Gambar 1 tersebut diketahui bahwa proses pembelajaran
dimulai dari memberikan rangsangan terlebih dahulu kepada siswa. Rangsangan
tersebut berupa beragam latihan (drill) yang dilakukan oleh guru yang kemudian
ditirukan oleh siswa. Hal ini dilakukan terus menerus kepada siswa sehingga
secara tidak langsung mereka bisa terangsang untuk bisa terlibat dalam proses
pembelajaran yang diberikan oleh guru. Setelah itu, siswa akan merespon dengan
beragam perilakunya, jika respon siswa tinggi maka beragam latihan yang telah
dipelajari oleh siswa akan menjadi sebuah kebiasaa, dan sebaliknya jika siswa
kurang merespon, maka kebiasaan berbicara Bahasa Inggris yang diharapkan guru
akan sulit tercapai.
Menurut persepsi guru, bahwa bahasa merupakan sebuah kebiasaan,
sedangkan kebiasaan bisa tercapai jika adanya pembiasaan. Guru menilai kalau
berbicara Bahasa Inggris terkesan sulit oleh siswa karena mereka kesulitan
mengucapkan dan kurang memahami alurnya. Proses pembelajaran Speaking
menggunakan

Audio-Lingual Method diyakini bisa melibatkan seluruh siswa

untuk bisa aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran Bahasa Inggris untuk
keterampilan Speaking yang awalnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil siswa,
dengan metode ini semua siswa bisa ikut terlibat.
Ketercapaian terhadap Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Siswa

Berbagai jenis drill yang diterapkan dalam pembelajaran membuat teknik
berbicara semakin bervariasi. Walaupun demikian, guru dituntut kreatif dalam
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mengkombinasikan beberapa jenis drill dalam aktivitas pembelajaran, sehingga
pembelajaran tidak berjalan monoton. Pengucapan kata dan kalimat dilakukan
secara berulang-ulang dengan cara menghafal kalimat dan sampai mereka
menguasai dan mampu menggunakannya secara spontan. Pada intinya penerapan
Audio-Lingual Method bisa membantu siswa agar dapat mendengar dan
memahami ucapan orang lain dalam kondisi dan situasi percakapan sehari-hari.
Selain itu, siswa dapat mengucapkan atau berkomunikasi dengan kata-kata dalam
bahasa Inggris sesuai dengan grammar. Tak hanya itu, metode ini juga dirasa
siswa mampu memahami buku atau materi cetak secara baik serta dapat menulis
sesuai standar grammar yang sudah ditentukan.
Menurut guru, selama enam kali pembelajaran menggunakan AudioLingual Method, ada perubahan yang signifikan terkait kemampuan berbicara
Bahasa Inggris siswa. Sebelumnya siswa kurang begitu tertarik dan terkesan takut
jika waktunya pembelajaran berbicara. Awal pembelajaran menggunakan AudioLingual Method, siswa hanya menirukan apa yang disampaikan guru, namun
setelah dilakukan berulang-ulang mayoritas siswa ikut terlibat dalam proses
pembelajaran. Bedasarkan pengamatan guru, metode ini mampu membantu siswa
mengembangkan bahan untuk berbicara Bahasa Inggris. Hal ini didasarkan pada
teknik pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, yakni guru memberikan contoh
kalimat yang benar dan siswa menirukan. Guru kemudian memberikan kata baru
untuk pola struktur yang sama. Metode ini dianggap bisa menstimulus seluruh
siswa untuk mengeluarkan ujaran sebagaimana yang dipandu guru. Sehingga
secara tidak langsung siswa akan terbiasa menggunakan Bahasa Inggris dalam
aktivitas pembelajaran.
Persepsi Siswa Terhadap Implementasi Audiolingual Method
Berkaitan dengan persepsi siswa terhadap penerapan Audio-Lingual Method,
peneliti menggali data melalui penyebaran kuesioner dan melakukan wawancara.
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diketahui data sebagaimana tabel 1 dibawah
ini:
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Tabel 1 Hasil Analisis Kuesioner Persepsi Siswa terhadap Implementasi AudioLingual Method

Jawaban
NO
1

2

3
4

5

6

PERNYATAAN

SS

Pembelajaran menggunakan ALM bisa
meningkatkan kemampuan berbicara 6%
Bahasa Inggris saya
Penerapan ALM dengan menggunakan
teknik drill (latihan) bisa membantu 11
%
Bahasa Inggris saya semakin lancar
Saya selalu bersemangat berbicara Bahas
6%
Inggris kalau menggunakan ALM
Aktivitas pembelajaran berbicara Bahasa
14
Inggris menggunakan ALM sesuai
%
dengan gaya belajar saya
Sejak pembelajaran menggunakan ALM,
saya semakin rajin berlatih berbicara
Bahasa Inggris
Pembelajaran Berbicara Bahasa Inggris
menggunakan ALM mudah dipahami dan 8%
dipraktikkan

Keterangan
SS
: Sangat Setuju
S
: Setuju
B
: Biasa

S

B

68
%

26
%

72
%

17
%

37
%

51
%

6%

52
%

31
%

3%

34
%

57
%

9%

60
%

26
%

6%

TS
STS

TS

ST
S

: Tidak Setuju
: Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan hasil analisis data kuesioner diketahui bahwa mayoritas siswa
setuju

bahwa

pembelajaran

menggunakan

Audio-Lingual

Method

bisa

meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris siswa. Berdasarkan hasil
pengamatan siswa yang sebelumnya kesulitan mengucapkan bahasa Inggris
terbantu dengan beberapa latihan yang diberikan oleh guru.
Persepsi lain menunjukkan bahwa mayoritas siswa setuju bahwa penerapan
Audio-Lingual Method dengan menggunakan teknik drill (latihan) bisa membantu
Bahasa Inggris siswa semakin lancar. Mayoritas siswa kurang setuju bahwa
penerapan Audio-Lingual Method selalu membuat siswa bersemangat berbicara
Bahasa Inggris.
Mayoritas siswa berpersepsi bahwa aktivitas pembelajaran berbicara
Bahasa Inggris menggunakan Audio-Lingual Method sesuai dengan gaya belajar
mereka. Sebelum aktivitas pembelajaran menggunakan Audio-Lingual Method,
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peneliti mengidentifikasi gaya belajar yang dimiliki siswa tersebut dengan
menggunakan angket. Berdasarkan analisis angket, gaya belajar siswa tersebut
dibagi menjadi 3, yakni gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik. Berdasarkan
persepsi siswa, pembelajaran bahasa Inggris menggunakan Audio-Lingual Method
sesuai dengan gaya belajar mereka.
Persepsi lainnya diketahui bahwa, mayoritas siswa kurang setuju kalau
sejak pembelajaran Bahasa Inggris menggunakan Audio-Lingual Method, siswa
semakin rajin berlatih berbicara Bahasa Inggris. Artinya bahwa penerapan AudioLingual Method sebagai metode pembelajaran berbicara Bahasa Inggris tidak
menjamin siswa rajin berlatih. Mayoritas siswa lebih setuju kalau penerapan
berbagai teknik dalam Audio-Lingual Method mudah dipahami dan dipraktikkan.

KESIMPULAN
Audio-Lingual Method merupakan salah satu metode pembelajaran bahasa
Inggris yang bisa diterapkan untuk mengembangkan kemampuan berbicara siswa.
Sebab, metode ini menganggap bahwa bahasa adalah ucapan bukan tulisan,
sekaligus menerapkan teori behaviorisme yang menjadikan bahasa sebagai sebuah
perilaku. Sehingga kalau metode ini diterapkan akan membiasakan berbicara
bahasa Inggris sebagai bagian perilaku keseharian mereka.
Peneliti membagi tiga persepsi guru, yakni pada teknik pembelajaran,
filosofi pembelajaran dan ketercapaian terhadap kemampuan berbicara Bahasa
Inggris siswa. Menurut guru teknik pembelajarannya menggunakan latihan (drill)
dengan berbagai variasinya, mayoritas siswa bisa terstimulus untuk mengucapkan
ujaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Berdasarkan
pengamatan guru juga, penggunaan Audio-Lingual Method bisa membantu siswa
membiasakan berbicara Bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi sehari-hari,
sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan kemampuan berbicaranya.
Sedangkan menurut persepsi siswa, berbagai latihan yang diberikan oleh
guru mampu membantu mereka berbicara Bahasa Inggris dengan lancar. Selain
itu, Beragam kreativitas guru dalam mengimplementasikan teknik pembelajaran
Audio-Lingual Method dirasakan oleh siswa sesuai dengan modalitas belajar mereka.
Tak hanya itu, menurut persepsi siswa, stelah mereka belajar berbicara Bahasa Inggris
menggunakan Audio-Lingual Method membuat mereka terangsang untuk selalu
berlatih dan mengemangkan kemampuan berbicara mereka.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini menghasilkan multimedia interaktif pembelajaran Biologi Kelas VII semester
2. Penelitian ini mengembangkan bahan ajar multimedia pembelajaran untuk mata pelajaran IPA
SMP kelas VII dengan menggunakan teknologi ASSURE (Analyse Learners, State Standarts
Objectives, Select Strategies, Technologi, Media and Material, Utilitize Technology Media and
Materials, require Learner Participation, Evaluate and Revise). Jenis data yang diperoleh dari uji
coba produk ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatjf berupa tanggapan dan saran
perbaikan, hasil wawancara dan angket, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari perhitungan
hasil angket yang diberikan kepada ahli media, ahli materi dan subjek uji coba Iapangan.Data
yang ingin diperoieh dari penelitian ini adalah data kevalidan, keterterapan, kemenarikan dan
keefektifan. KeIayakan diperoleh dari hasil validasi ahli media dan ahli materi, sedangkan
keterterapan, keefektifan dan kemenarikan diperoleh dari instrumen yang diberikan kepada guru
dan siswa kelas VII.
Kata Kunci: Pengembangan, Multimedia Interaktif, IPA

LATAR BELAKANG
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong
upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses
belajar (Arsyad,2013). Saat ini anak muda mengharapkan lingkungan yang
mampu membuat mereka bekerja sama dengan komunitas mereka dalam jaringan
global. (Educating The Next Geneation, Bob Pletka, 2007). Hal tersebut diperkuat
dengan angket terhadap 36 responden anak kelas VII tanggal 28 September 2015
SMPK Mater Dei Probolinggo: (1) 94% siswa memiliki gadget, (2) 86% siswa
memperkaya materi pelajaran dengan mengakses dari internet, (3) 69% siswa
menonton film menggunakan gadget, (4) 69% siswa senang bermain game onlain
atau game install daripada traditional game, dan (5) 81% siswa hampir setiap hari
menggunakan media social seperti twitter, instagram, facebook, BBM.
Pendidikan siswa mulai beralih dari menyediakan informasi bagi siswa ke
membuka pintu bagi mereka untuk menelusuri topik dan menciptakan pengalaman
belajar penuh makna bagi mereka sendiri. Teknologi komputer telah dipadukan
dalam proses ini. (Smaldino, Lowther, Russell,2011 dalam Instructional
Technology and Madia for Learning).
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Tantangan bagi seorang guru adalah menyediakan kesempatan bagi siswa
untuk

menggunakan

menyelesaikan

tugas

teknologi
belajar.

dalam
(Smaldino,

cara-cara
Lowther,

penuh

makna

untuk

Russell,2011

dalam

Instructional Technology and Madia for Learning).
Permasalahan yang timbul saat ini dikarenakan penerapan media
pembelajaran kurang maksimal. Hal tersebut menyebabkan prestasi belajar di
sekolah tidak maksimal. Indikasi tersebut kemungkinan karena faktor belajar
siswa kurang efektif, siswa kurang termotivasi dalam belajar, sehingga siswa
kurang memahami materi pembelajaran. Kecenderungan pembelajaran yang
kurang menarik ini merupakan hal yang wajar dihadapi oleh guru yang tidak
memahami karakteristik siswa. Peran guru sebagai pengembang ilmu pengetahuan
sangat besar dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien bukan
pembelajaran yang sifatnya konvensional (Munib, 2004).
Dari hasil wawancara guru pengajar IPA kelas VII SMPK Mater Dei
Probolinggo tanggal 6 September 2015 guru masih banyak menggunakan buku
teks, peralatan laboratorium yang terbatas jumlahnya bila dibandingkan dengan
jumlah anak, guru jarang sekali menggunakan media elektronik yang telah
tersedia di kelas, atau menggunakan komputer sebatas power point, ruang
multimedia hanya digunakan untuk pembelajaran bahasa dan TIK.
Pembelajaran yang baik sangat ditunjang oleh suasana pembelajaran yang
kondusif. Hal tersebut ditandai dengan komunikasi yang baik antara guru dan
siswa. Berangkat dari hal tersebut multimedia interaktif dalam kelas
dikembangkan atas dasar asumsi bahwa proses komunikasi dalam kelas lebih
bermakna (menarik minat siswa dan mempermudah menguasai materi
pembelajaran karena penyajiannya yang interaktif) jika memanfaatkan berbagai
media sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran (Munib, 2004).
Kasus yang mendukung multimedia ineraktif didasarkan pada proses
belajar mengajar dapat berhasil dengan baik apabila siswa diajak untuk
memanfaatkan semua alat inderanya. Semakin banyak alat indera yang digunakan
untuk menerima dan mengolah informasi semakin besar kemungkinan informasi
tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan (Arsyad 2013).
Yamin skripsinya yang berjudul ―Pengembangan Multimedia Interaktif
Pada Matakuliah Pengembangan Media Grafis Pokok Bahasan Dasar-dasar
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Desain Grafis di Jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang‖
mengatakan: ―multimedia menjanjikan potensi besar dalam merubah cara
seseorang belajar, cara memperoleh informasi, cara beradaptasi dengan informasi
dan sebagainya. Multimedia menyediakan berbagai peluang kepada para pengajar
untuk mengaplikasikan berbagai teknik pembelajaran. Pelajar mempunyai peluang
dalam menentukan sendiri dalam mengkonstruk pengetahuan dalam suasana yang
menarik‖, (Yamin,2010).
Panis dalam penelitiannya yang berjudul ―Pengembangan Multimedia
Interaktif Pembelajaran Biologi Kalas XI IPA Semester 2 SMAK Santa Maria
Malang‖ mengatakan ―multimedia dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan
untuk proses belajar siswa. Tanpa bantuan media guru akan sangat kesulitan
dalam mengantar materi pelajaran kepada siswa, di sisi lain tanpa adanya bantuan
multimedia maka siswa akan cepat merasa bosan dan kurang termotivasi dalam
belajar‖, (Panis 2012).
Pelajaran Biologi di SMP merupakan mata pelajaran yang memiliki posisi
sentral sama kedudukannya dengan mata pelajaran Fisika dan Kimia, karena
Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, maka
belajar Biologi bukan sekedar menguasai ilmu pengetahuan yang berupa faktafakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga suatu proses penemuan.
Di samping itu cakupan dan objek mata pelajaran IPA cukup luas, oleh karena itu
dibutuhkan suatu strategi pembelajaran yang mampu memotivasi siswa agar
mampu membangun dan menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang
dibutuhkannya dalam menyelesaikan persoalan belajarnya untuk memperoleh
hasil belajar yang lebih baik (Sahat Siagian Paimin Tanjung Teknologi
Pendidikan PPs Universitas Nageri Medan), maka sangatlah penting jika
dibuatkan media pembelajaran yang berbasis komputer sehingga para siswa tidak
mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Berdasarkan itu pula
materi yang berhubungan dengan sains adalah materi yang sangat cocok
dijelaskan melalui multimedia. Hal ini berhubungan dengan pendidikan sains di
sekolah bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari alam semesta. Pendidikan sains
menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar siswa mampu memahami dan menjelajahi alam sekitar secara
ilmiah (Rizema Putra, 2013).
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Model pembelajaran yg dapat dikategorikan sebagai pembelajaran aktif
berbasis sains antara lain pembelajaran berbasis TIK (Rizema Putra, 2013).
Prinsip dasar yang harus ada dalam penyusunan bahan ajar IPTEK yaitu
konsep dasar sains dan konsep dasar teknologi. Konsep dasar sains yaitu taraf dan
keadaan ilmu pengetahuan yang sekarang dan perkembangannya, berdasarkan
konsep diri ―heuristic‖ berkonotasi kepada upaya pengungkapan dan penemuan
diri, dan fungsi ilmu pengetahuan. Konsep dasar teknologi mencakup, taraf
keadaan, jenis-jenis teknologi yang ada dan pemanfaatannya saat ini, dan aktivitas
dinamis berdasarkan konsep dinamis ―creativity”, (Daryanto, 2013, dalam Inovasi
Pembelajaran Efektif)
Terdapat banyak jenis kreativitas yang tersedia bagi para pemelajar bila
guru menggunakan multimedia. Para siswa bisa mengambil teks, grafis, gambar,
audio, dan video untuk menciptakan representasi yang sangat menarik dari
pembelajaran mereka (Smaldino, Lowther, Russell, 2011, dalam Instructional
Technology and Madia for Learning). Menurut mereka dengan komputer siswa
bisa berinteraksi secara langsung sebagai bagian dari kegiatan pengajaran, yang
bisa berupa materi yang disajikan oleh komputer dalam urutan yang terkendali,
seperti program latihan dan praktek, atau sebagai kegiatan kreatif yang diprakarsai
siswa.
Komputer sebagai media pembelajaran baik yang bersifat off line maupun
online disebut juga multimedia. Ini disebabkan karena kemampuan teknologi yang
dimiliki perangkat computer, mampu mengintegrasikan berbagai fungsi media
(mulai dari audio, visual, warna, animasi, sistem transisi, kemampuan interaksi
sampai kepada layanan system hypertexs di dalam satu medium yang disebut
computer (Situmorang dalam buku Dewi Salma Prawiradilaga, Ariani, Handoko
2013)
Menurut Prof. Dr. Munir M.I.T (2013) kelebihan multimedia: (1)
Menggunakan beberapa media dalam menyajikan informasi; (2) Kemampuan
untuk mengakses informasi secara up to date; (3) Bersifat multisensorik kerana
banyak merangsang indra; (4) Menarik perhatian dan minat; (5) Media alternatif
dalam penyampaian pesan dengan diperkuat teks, suara, gambar, video, animasi;
(6) Meningkatkan kualitas penyampaian informasi ; (7) Bersifat interaktif.
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Siswa Kelas VII di SMPK Mater Dei Probolinggo mengalami
perkembangan yang cukup pesat dalam bidang IT. Berdasarkan angket, para siswa
telah terbiasa menggunakan komputer/laptop atau bahkan sudah sering terkoneksi
dengan jaringan internet untuk memperkaya materi pelajaran, menonton film,
lebih senang bermain game online atau game install daripada traditional game,
hampir setiap hari menggunakan media social seperti twitter, instagram, face
book, BBM. Jaringan internet dan ruang multi media telah tersedia juga di sekolah
tersebut, sehingga dengan mudah mereka mampu mengakses semua informasi
yang berhubungan dengan pembelajaran.
Tujuan
Tujuan pengembangan ini adalah sebagai berikut :
1.

Menghasilkan multimedia interaktif pembelajaran Biologi Kelas VII
semester.

2.

Mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan multimedia interaktif
pembelajaran

Manfaat
Manfaat Secara Teoritis
a.

Menambah kajian tentang model pengembangan ASSURE.

b.

Memberikan kajian tentang pengembangan multimedia interaktif pada
pembelajaran Biologi IPA semester 2 kelas VII SMP.

Manfaat secara Praktis
a.

Hasil pengembangan multimedia interaktif pembelajaran ini dapat dijadikan
sebagai media pembelajaran di SMP.

b.

Penggunaan multimedia interaktif ini diharapkan semakin mempermudah
guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang tidak dapat dilakukan
secara konvensional sesuai dengan dunia anak.

c.

Menarik minat dan memberikan motivasi belajar siswa untuk melakukan
pembelajaran secara mandiri.

PEMBAHASAN
Kawasan Pengembangan dalam Teknologi Pembelajaran
Prawiradilaga (2012) menyebutkan AECT 1994 menyatakan bahwa
Teknologi

Pembelajaran

merupakan

teori

dan

praktek

dalam

desain,
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pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan
sumber untuk belajar (Seels & Richey, 1994 dalam bukunya Prawiradilaga, 2012
yang berjudul Wawasan Teknologi Pendidikan). Dari sini terlihat dengan jelas
bahwa kawasan Teknologi Pembelajaran terbagi dalam lima kawasan seperti
tersebut di atas. Walaupun demikian masing-masing kawasan memiliki hubungan
dan keterkaitan satu sama lain. Masing-masing kawasan mempunyai karakteristik
sendiri- sendiri.
Karakteristik dari masing-masing kawasan dalam Teknologi Pembelajaran
yang saling melengkapi dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:
DESAIN

PENGEMBANGAN

PEMANFAATAN

Desain Sistem

Teknologi Cetak

Pemanfaatan

Teknologi

Media

Audiovisual

Difusi Inovasi

Teknologi berbasis
komputer

Implementasi dan
PENGELOLAAN
Institusionaliasasi

Teknologi
Terpadu
TEORI
PRAKTIK

Manajemen
Kebijakam dan
Proyek
Regulasi

Pembelajaran
Desain Pesan
Strategi
Pembelajaran
Karateristik
PENILAIAN
Pembelajar
Analisis Masalah
Pengukuran

Manajemen

Acuan Patokan

Sumber

Evaluasi Formatif

Manajemen

Evaluasi Sumatif
Prawiradilaga
(2012) Kawasan Pengembangan: proses
penerjemahan
Sistem

spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Mencakup banyak
variasi teknologi
Penyampaian
seperti teknologi cetak, teknologi AV, teknologi berbasis komputer, teknologi
Manajemen

terpadu.
a.

Informasi

Teknologi cetak
Teknologi cetak ini adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan
bahan seperti buku-buku dan bahan visual statis, terutama melalui proses
pencetakan mekanis atau fotografi.

b.

Teknologi audio visual
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Teknologi audio visual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan
bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk
menyajikan pesan audio visual.
c.

Teknologi berbasis komputer
Teknologi berbasis komputer merupakan teknologi digital, dengan monitor
sebagai tumpuan penyajian pesan kepeda peserta didik.

d.

Teknologi terpadu
Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan
bahan dengan memadukan beberapa media yang dikendalikan komputer.

Media Pembelajaran
Media yang digunakan dalam menyalurkan pesan berupa format media
power point yang di dalamnya ada video, audio dan gambar sehingga proses
belajar terjadi dan terkendali.
Media dalam pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk
menyalurkan pesan (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap), serta dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan yang belajar sehingga
secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali ( Ariani, Haryanto,
2010).
Media, bentuk jamak dari perantara (medium), merupakan sarana
komunikasi. Istilah ini merujuk pada apa saja yang membawa informasi antar
sebuah sumber dan sebuah penerima (Smaldino, Lowther, Russell, 2011).
Sebuah format media merupakan bentuk fisik yang di dalamnya pesan
disertakan dan ditampilkan. Format media mencakup, sebagai misal, papan tulis
penanda (visual dan teks), slide power point (teks dan visual), CD (suara dan
musik), DVD (video) dan multimedia computer (audio, teks, dan video),
Smaldino, Lowther, Russell, 2011).
Pengertian Multimedia Pembelajaran
Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa
latin, yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan media
berasal dari bahasa latin, yaitu medium yang berarti perntaraatau sesuat yang
dipakai untuk menghantar, menyampaikan, atau membawa sesuatu (Munir 2013).
Gayeski (1993) mendefinisikan multimedia sebagai kumpulan media
berbasis computer dan system komunikasi yang memiliki pearan untuk
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membangun, menyimpan, menghantarkan dan menerima informasi dalam bentuk
teks, graik, audio, video, dan sebagainya.
Oblinger (1993) mendefinisikan multimedia merupakan penyatuan dua
atau lebih media komunikasi seperti teks, grafik, animasi, audio dan video engan
cirri-ciri interaktivitas computer untuk menghasilkan suatu presentasi menarik.
Munir dan Halimah (1999) mendefinisikan multimedia sebagai diantara
berbagaijmedia teks, gambar, video dan animasi dalam satu media digital yang
mempunyai kemampuan untuk interaktif, umpan balik dan informasi diperoleh
dengan cara yang non-linear.
Menurut Elsom-Cook (2001) multimedia adalah kombinasi befrbagai
sauran komunikasi menjadi sebuah pengalaman komunikatif yang terkoordinasi
dimana interpretasi saluran lintas bahasa teritegrasi tidak ada.
Reddi (2003) mengartikan multimedia sebagai suatu integrasi elemen
beberapa media (audio, video, grafik, teks, animasi, dan sebagaiya) menjadi
sebuah kesatuan sinergis dan simbolis yang memberikan hasil menguntungkan
bagi pengguna ketimbang elemen media secara individual.
Pengertian multimedia yang digunakan dalam pengembangan ini adalah
presentasi pembelajaran/instruksional yang mengkombinasikan tampilan teks,
grafis, video, dan audio serta dapat menyediakan interaktivitas (Rubinson, 2008).
Komputer sebagai media pembelajaran baik yang bersifat off line maupun
on line disebut juga multimedia. Ini disebabkan karena kemampuan teknologi
yang dimiliki perangkat computer, mampu mengintegrasikan berbagai fungsi
media, (mulai dari audio, visual, warna, animasi, system transisi, kemampuan
interaksi sampai kepada layanan system hypertexs di dalam satu medium yang
disebut computer (Situmorang dalam buku Dewi Salma Prawiradilaga, Diana
Ariani, Hilman Handoko 2013) .
Menurut Ariani, Haryanto,2010 pengertian multimedia adalah media yang
menggabungkan yang menggabungkan video, audio, gambar dan animasi secara
terintegrasi (Ariani, Haryanto 2010). Menurut meraka multimedia interaktif
adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat
dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang
dikehendaki untuk proses selanjutnya. Pembelajaran diartikan sebagai proses
penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Dari dua
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pengertian

tersebut

multimedia

pembelajaran

diartikan

sebagai

aplikasi

multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyalurkan pesan
(pengetahuan, ketrampilan, sikap) serta dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian dan kemauan belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi,
bertujuan dan terkendali (Ariani, Haryanto 2010).
Manfaat dan Karakteristik Multimedia Pembelajaran
Manfaat yang diperoleh dalam proses pembelajaran multimedia jelas lebih
menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar
siswa dapat lebih termotivasi dan proses pembelajaran dapat terjadi dimana saja.
Dari kelebihan di atas dapat dilihat manfaat multimedia pembelajaran yaitu:
1.

Memperbesar benda yang sangat kecil.

2.

Memperkecil benda yang sangat besar

3.

Menyajikan benda atau peristiwa yang komplek, rumit dan
berlangsung cepat atau lambat.

4.

Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh

5.

Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya

6.

Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa

Karakteristik multimedia pembelajaran:
1.

Memiliki lebih dari satu media yang konvergen.

2.

Bersifat interaktif, dalam pengertian memiliki kemampuan untuk
mengakomodasi respon pengguna

3.

Bersifat mandiri, dalam arti memberikan kemudahan bagi pengguna

Pengertian Multimedia Interaktif
Multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang
oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan
danmemiliki interaktivitas kepada penggunanya (Munir, 2012)
Elsom-Cook, 2001 dalam bukunya munir mendefinisikan multimedia
interaktif adalah kombinasi dari berbagai komunikasi saluran menjadi pengalaman
komunikatif terkoordinasi yang bahasa lintas-channel yang terintegrasi.
Multimedia interaktif sebagai integrasi elemen beberapa media (audio,
video, grafik, teks, animasi, dan lain-lain) menjadi satu kesatuan yang sinergis dan
simbiosis yang menghasilkan manfaat lebih bagi pengguna (Reddi & Mishra,
2003).
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Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat
pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat
memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya (Ariani & Haryanto,
2010).
Menurut Hofstetter (2001) multimedia interaktif merupakan kombinasi
berbagain media dari computer, video, audio, gambar bergerak (video dan
animasi).
Pembelajaran IPA di SMP
Pengertian IPA
Pembelajaran IPA di SMP adalah cara mencari tahu tentang alam semesta
secara sistematis untuk menguasai pengetahuan tentang fakta, konsep, prinsipprinsip, proses penemuan yang didasari sikap ilmiah dalam pemecahan masalah
dan membuat keputusan.
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang
mempelajari variable terikat dan variable bebas di alam dengan menggunakan
metode ilmiah (Ledoux, 2002).
Caris (2009) merinci pengertian IPA sebagai kumpulan pengetahuan dan
pemahaman tentang fakta, konsep, prinsip, teori dan hukum yang diperoleh dari
hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan dari alam melalui metode ilmiah.
Ilmu

Pengetahuan

Alam

(IPA)

didefinisikan

sebagai

kumpulan

pengetahuan yang tersusun secara terbimbing. Hal ini sejalan dengan KTSP
(Depdiknas, 2006) bahwa IPA berkaitan denga cara mencari tahu tentang alam
secara sistematis, sehingga bukan hanya sekumpulan pengetahuan yang berupa
fakta, konsep serta prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses
penemuan.Selain itu IPA merupakan suatu nilmu yang bersifat empirik dan
membahas tentang fakta serta gejala alam.Fakta dan gejala alam tersebut
menjadikan pembelajaran IPA tidak hanya verbal tetapi faktual.
Pengertian Sains: Menurut Sumanto dkk. (2007) sains merupakan cara
mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, faktafakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap
ilmiah.
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Tujuan dan Manfaat IPA
Tujuan pembelajaran IPA menurut kurikulum KTSP (Depdiknas 2006)
adalah (1) memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturanalam ciptanNya, (2)
mengembangkan
bermanfaat

dan

pengetahuan
dapat

dan

pemahaman

diterapkan

konsep-konsepIPA

dalamkehidupan

sehari-hari,

yang
(3)

mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang teknologi
dan masyarakat, (4) mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam
sekitar, memecahkan masalah dan membuat keputusan, (5) meningkatkan
kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan
lingkungan alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan
(7) memperoleh bekal pengetahuan,konsep dan ketrampilan IPA sebagai dasar
untuk melanjutkan pendidikan ke SMP. Pendapat tersebut diperkuat oleh Paul
Suparno, 2014 Bila kita ingin memajukan pendidikan IPA, kita harus mengadakan
penelitian. Melalui penelitian kita dapat melihat masalah yang dihadapi dalam
dunia IPA, mencari penyebabnya dan jalan keluarnya. Penelitian yang diadakan
dalam dunia pendidikan IPA dapat mempunyai dampak dalam praktek pendidikan
sendiri dan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teori pendidikan IPA
yang digunakan.
Pendidikan sains di pendidikan dasar bermanfaat bagi siswa untuk
mempelajari alam semesta. Pendidikan sains menekankan pada pemberian
pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa
mampu memahami dan menjelajahi alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan sains
diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehigga membantu siswa memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar (Sitiatava Rizema Putra,
2013).
Pengaruh strategi pembelajaran dan gaya belajar terhadap hasil belajar ipa
Cakupan dan objek mata pelajaran IPA cukup luas, oleh karena itu
dibutuhkan suatu strategi pembelajaran yang mampu memotivasi siswa agar
mampu membangun dan menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang
dibutuhkannya dalam menyelesaikan persoalan belajarnya untuk memperoleh
hasil belajar yang lebih baik.Guru hendaknya menciptakan suasana pembelajaran
yang menyenangkan, dimana siswa dapat bereksplorasi secara bebas dalam
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menyampaikan pendapatnya guna memecahkan masalah belajarnya secara tuntas
(Sahat Siagian Paimin Tanjung Teknologi Pendidikan PPs Universitas Nageri
Medan).
Hasil belajar dipengaruhi oleh interaksi antara metode pengajaran dan
kondisi pengajaran. Hal-hal yang termasuk metode pengajaran antara lain strategi
pengorganisasian,

strategi

pengelolaan

pembelajaran

dan

penyampaian.

Selanjutnya hal-hal yang termasuk kondisi pengajaran adalah karakteristik siswa,
karakteristik isi pengajaran, kendala pengajaran, dan berbagai kondisi lain dalam
proses pembelajaran (Reigeluth, 1983). Sedangkan menurut Bloom (1986), ada
dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, yaitu kualitas
pembelajaran dan karakteristik siswa.
Westwood (2008), metode pengajaran ditandai dengan seperangkat
prinsip, prosedur ataustrategi yang akan dilaksanakan oleh guru untuk mencapai
pembelajaran yang diinginkan di dalam diri siswa (Liu & Shi, 2007). Prinsip dan
prosedur ini ditentukan dengan memperhatikan sifat materi pelajaran yang akan
diajarkan, oleh pengajar atau teori tentang bagaimana siswa belajar.
Valerie-Hill-Jackson and

Lewis, dalam bukunya Constructing 21st –

Century Teacher Education, penyusunan bahan ajar berawal dari analisis
kebutuhan minimal terhadap minimal tiga dimensi: nilai-nilai dalam masyarakat,
ciri karakteristik yang dibutuhkan anak didik, ciri karakteristik yang diinginkan
oleh pelaksana pendidikan. Guru harus tahu dan dapat melakukan pekerjaan
mereka yang spektakuler dalam berbagai hal, seperti memahami bagaimana orang
belajar dan cara mengajar secaraefektif, termasuk aspek pengetahuan paedagogik
yang menggabungkan bahasa, budaya, dan konteks masyarakat untuk belajar.
Guru juga perlu memahami semangat setiap anak dan menemukan cara untuk
memupuk semangat itu. Mereka membutuhkan keterampilan untuk membangun
dan mengelola kegiatan kelas secara efisien, berkomunikasi dengan baik,
menggunakan teknologi, dan melakukan merefleksikan hasil belajar, serta terusmenerus memperbaikinya.
Westwood (2008), prinsip dasar yang harus ada dalam penyusunan bahan
ajar IPTEK yaitu konsep dasar sains dan konsep dasar teknologi. Konsep dasar
sains yaitu taraf dan keadaan ilmu pengetahuan yang sekarang dan
perkembangannya, berdasarkan konsep diri ―heuristic‖ berkonotasi kepada upaya
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pengungkapan dan penemuan diri, dan fungsi ilmu pengetahuan. Konsep dasar
teknologi mencakup, taraf keadaan, jenis-jenis teknologi yang ada dan
pemanfaatannya saat ini, dan aktivitas dinamis Media yang digunakan dalam
menyalurkan pesan berupa format media power point yang di dalamnya ada
video, audio dan gambar sehingga proses belajar terjadi dan terkendali.
Media dalam pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk
menyalurkan pesan (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap), serta dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan yang belajar sehingga
secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan dan terkendali Ariani, Haryanto,
2010).
Media, bentuk jamak dari perantara (medium), merupakan sarana
komunikasi. Istilah ini merujuk pada apa saja yang membawa informasi antar
sebuah sumber dan sebuah penerima (Smaldino, Lowther, Russell, 2011).
Sebuah format media merupakan bentuk fisik yang di dalamnya pesan
disertakan dan ditampilkan. Format media mencakup, sebagai misal, papan tulis
penanda (visual dan teks), slide power point (teks dan visual), CD (suara dan
musik), DVD (video) dan multimedia computer (audio, teks, dan video),
Smaldino, Lowther, Russell, 2011).
Model ASSURE dikembangkan sebagai alat bantu perencanaan untuk
membantu memastikan bahwa teknologi dan media digunakan untuk memperoleh
keuntungan maksimumnya. Model ASSURE menyediakan proses sistematik
untuk menciptakan pengalaman belajar. Pemanfaatan media yang efektif
mengharuskan instructor berdasarkan konsep dinamis ―creativity” secara konkrit
menciptakan atau memodifikasi teknologi sederhana yang dapat ditemukan dan
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Haryanto, 2013 dalam bukunya Inovasi
pembelajaran efektif).Prinsip-prinsip yang mendasari sebagian besar metode
adalah bahwa: (a) siswa harus secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, (b)
topik, isu, atau subjek harus menarik, relevan dan meningkatkan motivasi
intrinsik,dan (c) bila memungkinkan, pengalaman belajar harus dilakukan dalam
situasi kehidupan nyata dimana pengetahuan dan keterampilan yang relevan akan
benar-benar digunakan.Seorang guru harus mengetahui karakteristik siswa.
Doyle Foreword by John Tagg (2008), seorang guru dituntut bagaimana
mengajar siswa bagaimana belajar konten, memberikan siswa pilihan tentang apa
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dan bagaimana mereka belajar, dan membuat pembelajaran bermakna, melakukan
hal positif mempengaruhi siswa dalam belajar.
Barr dan Tagg (1995) dalam '' Mengajar Belajar '' Mereka menyatakan
bahwa guru akan jauh lebih efektif jika, bukan berfokus pada bagaimana mereka
mengajar, tetapi mereka fokus pada bagaimana siswa belajar dan apa yang siswa
pelajari.

PENUTUP
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong
upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses
belajar.
Pendidikan siswa mulai beralih dari menyediakan informasi bagi siswa ke
membuka pintu bagi mereka untuk menelusuri topik dan menciptakan pengalaman
belajar penuh makna bagi mereka sendiri
Tugas bagi seorang guru adalah menyediakan kesempatan bagi siswa
untuk

menggunakan

teknologi

dalam

cara-cara

penuh

makna

untuk

menyelesaikan tugas belajar.
Permasalahan yang timbul saat ini dikarenakan penerapan media
pembelajaran kurang maksimal. Hal tersebut menyebabkan prestasi belajar di
sekolah tidak maksimal. Indikasi tersebut kemungkinan karena faktor belajar
siswa kurang efektif, siswa kurang termotivasi dalam belajar, sehingga siswa
kurang memahami materi pembelajaran. Kecenderungan pembelajaran yang
kurang menarik ini merupakan hal yang wajar dihadapi oleh guru yang tidak
memahami karakteristik siswa. Peran guru sebagai pengembang ilmu pengetahuan
sangat besar dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien bukan
pembelajaran yang sifatnya konvensional.
Pelajaran Biologi di SMP merupakan mata pelajaran yang memiliki posisi
sentral sama kedudukannya dengan mata pelajaran Fisika dan Kimia, karena
Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, maka
belajar Biologi bukan sekedar menguasai ilmu pengetahuan yang berupa faktafakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga suatu proses penemuan.
Di samping itu cakupan dan objek mata pelajaran IPA cukup luas, oleh karena itu
dibutuhkan suatu strategi pembelajaran yang mampu memotivasi siswa agar
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mampu membangun dan menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan yang
dibutuhkannya dalam menyelesaikan persoalan belajarnya untuk memperoleh
hasil belajar yang lebih baik.
Salah satu alternatif pemecahan masalah adalah menggunakan multimedia
interaktif dalam kelas dengan tujuan

proses komunikasi dalam kelas lebih

bermakna (menarik minat siswa dan mempermudah menguasai materi
pembelajaran karena penyajiannya yang interaktif) jika memanfaatkan berbagai
media sebagai sarana penunjang kegiatan pembelajaran. Multimedia menjanjikan
potensi besar dalam merubah cara seseorang belajar, cara memperoleh informasi,
cara beradaptasi dengan informasi dan sebagainya. Multimedia menyediakan
berbagai peluang kepada para pengajar untuk mengaplikasikan berbagai teknik
pembelajaran. Pelajar mempunyai peluang dalam menentukan sendiri dalam
mengkonstruk pengetahuan dalam suasana yang menarik.
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ABSTRAK
Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan demi terjalinnya suatu hubungan di
masyarakat dan keberhasilan seseorang di dunia kerja, pendidikan, serta sosial. Keberhasilan
komunikasi ini dapat dilihat dari bagaimana individu berkomunikasi dan berinteraksi satu sama
lain. Bahasa Portugis merupakan bahasa nasional bagi bangsa Timor Leste. Selain itu, bahasa
Portugis juga berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi formal. Karena itu, saat ini
bahasa Portugis diupayakan menjadi bahasa pengantar di dunia pendidikan dan menjadi salah
satu pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh para siswa. Menganalisis pengaruh pembelajaran
bermain peran, tanya-jawab, dan keterampilan sosial terhadap kemampuan bicara bahasa
portugis siswa di sekolah adalah analisis kemampuan berkomunikasi siswa. Dengan analaisis
kemampuan berkomunikasi siswa adalah untuk mengetahui (1) perbedaan kemampuan bicara
bahasa Portugis siswa yang diajar dengan pembelajaran bermain peran dengan siswa yang diajar
dengan pembelajaran Tanya jawab, (2) perbedaan keterampilan sosial siswa yang diajar dengan
pembelajaran bermain peran dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran Tanya jawab, dan
(3) hubungan antara keterampilan sosial dengan kemampuan bicara bahasa Portugis siswa.
Melalui analisis kemampan berkomunikasi, dapat diketahui perkembagan seorang siswa dalam
berbicara bahasa Portugis. Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat merekrut guru dengan
kemampuan berkomunikasi bahasa Portugis yang baik dan selajutnya ditentukan penyediaan
media dan aktivitas pembelajaran yang mampu merangsang siswa untuk berbicara.
Kata-kata Kunci: pengaruh, bermain peran, tanya jawab, keterampilan sosial, dan kemampuan
bicara

PENDAHULUAN
Bahasa Portugis merupakan bahasa nasional bagi bangsa Timor Leste.
Sebagai bahasa nasional, bahasa Portugis diupayakan berperan sebagai wahana
komunikasi antarsuku bangsa yang mendiami wilayah Timor Leste. Selain itu,
bahasa Portugis juga berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi
formal. Karena itu, saat ini bahasa Portugis diupayakan menjadi bahasa pengantar
di dunia pendidikan dan menjadi salah satu pelajaran wajib yang harus dipelajari
oleh para siswa.
Sebagai bahasa nasional, bahasa Portugis perlu dimasyarakatkan bagi
seluruh bangsa di Timor Leste. Salah satu upaya pemasayarakatan bahasa Portugis
yang paling efektif adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Agar
pemasyarakatan bahasa Portugis melalui pembelajaran tersebut dapat berhasil
secara optimal, guru perlu mengembangkan praktik pembelajaran yang lebih
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inovatif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan gaya belajar
siswa yang mendukung tercapainya hasil belajar yang maksimal.
Bahasa Portugis berperan penting dalam proses interaksi sosial untuk
menjalin komunikasi antar individu, terutama dalam komunikasi secara nasional
di Timor Leste. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan demi
terjalinnya suatu hubungan di masyarakat dan keberhasilan seseorang di dunia
kerja, pendidikan, serta sosial. Keberhasilan komunikasi ini dapat dilihat dari
bagaimana individu berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Dari empat
aspek keterampilan berbahasa, berbicara merupakan salah satu aspek penting dan
sangat diperlukan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Houghton Mifflin
(2004) berpendapat bahwa “Speaking is ready and willing to communicate; not
alienated or estranged”. Komunikasi antara satu individu dengan yang lainnya
dapat berjalan baik, apabila adanya pemahaman bahasa, opini ataupun ide yang
disampaikan satu sama lain. Berinteraksi dengan menggunakan bahasa bukanlah
suatu hal yang sulit untuk dilakukan dan diekspresikan. Penguasaan kosakata
(vocabulary) yang cukup dan rasa percaya diri dapat membantu siswa untuk lebih
mudah dalam mengungkapkan ide dan opini pada orang lain.
Bertolak dari pentingnya keterampilan berbicara, pelaksanaan pengajaran
bahasa Portugis memerlukan perhatian khusus. Hal ini terjadi karena pada
umumnya dalam praktik berbicara mayoritas siswa mengalami hambatan atau
kesulitan. Karena itu, perlu diciptakan proses pembelajaran bahasa Portugis yang
baik sehingga dapat menjadikan siswa mampu berbahasa Portugis dengan lancar
dan menyenangkan.
Hambatan yang sering timbul pada diri siswa dalam mempelajari bahasa
Portugis adalah kurangnya upaya siswa untuk dapat meningkatkan keterampilan
berbicara mereka dengan baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal
tersebut, antara lain kurangnya rasa percaya diri pada siswa, takut membuat
kesalahan dalam pengucapan, dan kurang penguasaan kosa kata yang cukup.
Karena

itu,

upaya

guru

menciptakan

lingkungan

pembelajaran

yang

menyenangkan serta memberikan dorongan atau motivasi pada siswa untuk
berbicara (speak up), merupakan cara yang baik untuk merangsang siswa dalam
mengekspresikan ide atau gagasan dan opini.
Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa, ada
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beberapa faktor yang perlu dilakukan, yakni pengingkatan kemampuan dalam hal
cara pengucapan (pronunciation), tata bahasa (grammar) dan kelancaran
(fluency). Dalam hal ini kegiatan diskusi, debate, story telling ataupun percakapan
pendek antar teman dapat digunakan untuk membantu dan melatih siswa dalam
berbicara. Melalui aktivitas sering berlatih, siswa akan dapat berkomunikasi
bahasa Portugis secara baik dan lancar.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam pembelajaran berbicara bahasa
Portugis, guru perlu mengupayakan media dan aktivitas pembelajaran yang
mampu merangsang siswa untuk berbicara. Salah satu metode pembelajaran yang
disarankan untuk dapat merangsangkan keberanian siswa berbicara adalah metode
pembelajaran bermain peran. Surakhmad (1980:103) berpendapat bahwa
pembelajaran bermain peran atau dikenal dengan metode sosio drama adalah
metode yang mendramatisasikan tingkah laku di dalam hubungan sosial. Metode
ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan sesuai
dengan peran yang dimainkannya melalui praktik dramatisasi.
Metode ini bertujuan melibatkan siswa dalam aktivitas sosial sebagaimana
yang terjadi dalam kenyataan. Melalui metode ini, siswa belajar mengerti
perasaan orang lain, membagi tanggung jawab dan memikulnya, menghargai
pendapat orang lain, dan mengambil keputusan dalam kelompok. Ibrahim
(1991:107) menjelaskan bahwa bermain peran atau metode sosiodrama yang juga
dikenal dengan bermain peran merupakan metode yang sering digunakan dalam
mengajarkan nilai-nilai dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam
hubungan Sosial dengan orang-orang di lingkungan keluarga, sekolah, maupun
masyarakat. Dalam pelaksanaannya siswa-siswa diberi berbagai peran tertentu dan
melaksanakan peran tersebut.
Sejalan dengan pendapat di atas, Mudjiono, (1993:81) mengemukakan
bermain peran atau Bermain peran yakni memainkan peranan dari peran-peran
yang sudah pasti berdasarkan kejadian terdahulu, menciptakan kembali situasi
peristiwa masa lalu, menciptakan kemungkinan-kemungkinan kejadian masa yang
akan datang, menciptakan peristiwa mutakhir yang dapat dipercaya, atau
mengkhayalkan situasi pada suatu tempat dan waktu tertentu. Selain itu, bermain
peran juga dapat diartikan sebagai memainkan peran secara spontan dari suatu
situasi, kondisi atau keadaan oleh anggota dari kelompok belajar yang terpilih.
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Dalam bermain peran sering dilengkapi atau didasarkan pada skenario tertentu.
Selain metode pembelajaran yang baik, keberhasilan siswa dalam belajar
bahasa Portugis juga kemungkinan dapat dipengaruhi oleh keterampilan sosial
yang dimiliki siswa. Siswa yang memiliki keterampilan sosial yang tinggi akan
memperoleh kesempatan berlatih yang banyak dalam belajar berbicara bahasa
yang dipelajarinya. Karena itu, dalam aktvitas belajar, guru perlu menciptakan
kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa melakukan aktivitas belajar
untuk berltih secara optimal. Dengan kata lain, guru harus melakukan usaha untuk
menciptakan hubungan yang baik antar siswa. Siswa yang memiliki keterampilan
sosial tinggi tentu akan dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan lebih baik
dibandingkan dengan siswa yang memiliki keterampilan sosial

rendah.

Pembelajaran bermain peran mengutamakan komunikasi antar siswa dalam
memainkan perannya, sehingga secara tidak langsung sangat dipengaruhi oleh
tingkat keterampilan sosial setiap siswa. Sesuai uraian di atas, paparan berikut ini
menjelaskan pengaruh

Pembelajaran Bermain Peran, Tanya-Jawab, dan

Keterampilan Sosial terhadap Kemampuan Bicara Bahasa Portugis Siswa Kelas
XI SMA Cristal, Dili, Timor Leste.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukannya di SMA Cristal Dili-Timor Leste pada siswa
kelas XI, di Desa Mascarenhas, Sub Distrit Vera Cruz, Distrit Dili yang terletak
di Jalan Balide, Dili. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2014. Penelitian
ini mengambarkan atau menguraikan serta memberi keterangan ada tidaknya
perbedaan pembelajaran bermain peran, pembelajaran Tanya jawab dan
keterampilan sosial terhadap hasil belajar, sehingga penelitian ini menggunakan
rancangan penelitian eksperimen. Rancangan tersebut dipilih dengan alasan
bahwa penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat
dengan cara melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok eksperimental.
Kedua kelompok subjek tersebut telah terbentuk secara wajar (teknik rumpun)
sehingga sejak awal bisa saja kedua kelompok subjek telah memiliki karakteristik
yang berbeda (Degeng, 1999: 19)
Pengumpulan data dilakukan dengan cara (1) tes hasil belajar berbicara ,
yaitu melalui 2 bentuk tes tertulis, yaitu (a) tes essay (essay tes) yaitu tes yang menghendaki agar
teste memberikan jawaban

dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat yang disusun sendiri, dan
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(b) tes objektif adalah suatu tes yang disusun dimana setiap pertanyaan tes disediakan alternatif
jawaban yang dapat dipilih; dan

(2) angket keterampilan sosial,

digunakan untuk

mengetahui keterampilan sosial tinggi dan keterampilan sosial rendah. Karena
data yang diukur adalah tingkat keterampilan sosial siswa, alat yang digunakan
adalah berbentuk angket skala liket dengan 5 option sebanyak 15 butir angket.
Validitas atau kesahihan suatu tes merujuk kepada apakah tes tersebut mengukur
apa yang memang ingin diukur. Instrumen dikatakan valid apabila mampu
mengungkap data variabel terteliti secara tepat. Reliabilitas tes merujuk kepada
keajegan atau ketetapan suatu alat tes dalam menilai sesuatu yang dinilainya.
Suatu alat tes dikatakan reliable apabila hasil pengukuran pada waktu yang
berlainan terhadap suatu obyek yang sama menunjukkan keajegan atau ketetapan
hasil antara hasil tes pertama dan tes berikutnya. Reliabilitas tes merujuk kepada
keajegan atau ketetapan suatu alat tes dalam menilai sesuatu yang dinilainya.
Suatu alat tes dikatakan reliable apabila hasil pengukuran pada waktu yang
berlainan terhadap suatu obyek yang sama menunjukkan keajegan atau ketetapan
hasil antara hasil tes pertama dan tes berikutnya. Skor hasil tes tersebut kemudian
dianalisis dalam rangka mengetahui validitas dan reliabilitas soal tesnya.
Dalam penelitian ini data dianalisis dengan metode statistik, yaitu
menggunakan analisis Varians yang lebih dikenal dengan istilah Anava 2 (dua)
jalur.
Langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data tersebut adalah:
1. Uji Prasyarat Hipotesis
a. Uji normalitas berarti akan diuji apakah sampel berasal dari populasi yang
berdistribusi normal dengan uji Kolmogorov-Smirnova
b. Uji homogenitas berarti dengan sampel yang berdistribusi normal akan
diuji apakah sampel tersebut berasal dari populasi yang variasinya
homogen, dengan uji Levene‘s Statistic.
2. Uji Hipotesis
Untuk menguji interaksi ketiga variabel menggunakan Anava dua jalur
dengan SPSS 14.0
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Tabel 1. ANAVA 2 (dua) jalur
Sumber

Jumlah

Derajat

Variasi

Kuadrat

Kebebasan

Perlakuan

JKP

k-1

Blok

JKB

Galat

JKG

Jumlah

JKT

Rerata Kuadrat

2

S1

b-1

2

S2

(k-1)(b-1)

S

2

f hitung

JKP
K 1

f1

JKB
b 1

f2

S1
S

2

S2
S

2

JKG
( k  1)( b  1)

bk-1

Keterangan :
JKP

: Jumlah kuadrat perlakuan

JKB

: Jumlah kuadrat blok

JKB

: Jumlah kuadrat galat

JKT

: Jumlah kuadrat total

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kemampuan berbicara bahasa Portugis Siswa SMA, Dili, Timor Leste
adalah skor/nilai yang diperoleh dari hasil tes kemampuan berbicara bahasa
Portugal Siswa SMA, Dili, Timor Leste

masing-masing kelas setelah diajar

dengan metode bermain peran dan kelas yang lain diajar menggunakan metode
tanya jawab. Data kemampuan berbicara bahasa Portugis siswa diperoleh dari tes
yang diberikan pada siswa setelah diajar menggunakan metode bermain peran
dan metode tanya jawab. Tes ini diberikan pada kelas eksperimen maupun kelas
kontrol yang tujuannya untuk mengetahui kemampuan berbicara bahasa Portugis
siswa di kelas tersebut. Data kemampuan berbicara bahasa Portugis siswa secara
keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran. Berikut ini disajikan data hasil
kemampuan

berbicara bahasa Portugis Siswa SMA, Dili, Timor Leste setelah

dikelompokkan berdasar kemampuan tinggi dan kemampuan rendah.
Data hasil olah statistik deskriptif menggunakan SPSS 16 for windows
dapat disajikan sebagai berikut :
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Descriptives

Nilai_Y

Metode_X1
1,00

Statistic
Mean
95% Confidence
Interval for Mean

82,7143
Low er Bound
Upper Bound

84,2586
82,9524

Median

83,0000
20,210

Std. Deviation

4,49556

Minimum

70,00

Maximum

89,00

Range

19,00

Interquartile Range

7,00

Skew ness

-,530

Kurtosis
2,00

Mean
95% Confidence
Interval for Mean

Low er Bound
Upper Bound

,265

,778
,67832

76,7358
79,4928
78,1349

Median

78,0000

Std. Deviation

16,104
4,01300

Minimum

64,00

Maximum

88,00

Range

24,00

Interquartile Range

,398

78,1143

5% Trimmed Mean

Variance

,75989

81,1700

5% Trimmed Mean

Variance

Std. Error

4,00

Skew ness

-,454

,398

Kurtosis

4,539

,778
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Descriptives

Nilai_Y

Ket_Sosial_X2
1,00

Statistic
Mean
95% Confidence
Interval for Mean

82,5000
Low er Bound
Upper Bound

83,6874
82,5000

Median

82,0000
15,989

Std. Deviation

3,99861

Minimum

76,00

Maximum

89,00

Range

13,00

Interquartile Range

7,00

Skew ness
Kurtosis
2,00

Mean
95% Confidence
Interval for Mean

Low er Bound
Upper Bound

,168

,350

-1,199

,688

76,4167

,73946

74,8870
77,9464

5% Trimmed Mean

76,7130

Median

76,0000

Variance
Std. Deviation

13,123
3,62259

Minimum

64,00

Maximum

83,00

Range

19,00

Interquartile Range
Skew ness
Kurtosis

,58956

81,3126

5% Trimmed Mean

Variance

Std. Error

2,00
-1,745

,472

5,717

,918

Dalam penenlitian ditemukan adanya 1) ada perbedaan kemampuan bicara
bahasa Portugis siswa kelas XI SMA Cristal, Dili, Timor Leste yang diajar dengan
pembelajaran bermain peran dengan siswa yang diajar dengan pembelajaran
Tanya jawab, 2) Ada perbedaan kemampuan bicara bahasa Portugis siswa kelas
XI SMA Cristal, Dili, Timor Leste antara siswa dengan ketrampilan sosial tinggi
dan siswa dengan ketrampilan sosial rendah, dan 3) Tidak terdapat interaksi antara
metode pembelajaran, keterampilan sosial dengan kemampuan berbicara bahasa
Portugis.
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PENUTUP
Dari

hasil analisis data dan pembahasan diperolrh simpulan (1) ada

perbedaan kemampuan bicara bahasa Portugis siswa kelas XI SMA Cristal, Dili,
Timor Leste yang diajar dengan pembelajaran bermain peran dengan siswa yang
diajar dengan pembelajaran Tanya jawab, (2) ada perbedaan kemampuan bicara
bahasa Portugis siswa kelas XI SMA Cristal, Dili, Timor Leste antara siswa
dengan ketrampilan sosial tinggi dan siswa dengan ketrampilan sosial rendah (3)
tidak terdapat interaksi antara metode pembelajaran, ketrampilan sosial dengan
kemampuan berbicara bahasa Portugis.
Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disarankan kepada (1) Sekolah ,
strategi dan teknik pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajarmengajar hendaknya lebih ditingkatkan agar hasil belajar siswa lebih maksimal
(2) Kepala Sekolah, hendaknya lebih mensosialisasikan dan mengontrol
penggunaan

dan

memberikan

masukan

penggunaan

berbagai

metode

pembelajaran, terutama metode bermain peran yang terbukti memberikan
pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa (3) Guru, (a) disarankan kepada guru
bahasa portugis

agar menggunakan pembelajaran role playing dimana

pembelajaran ini terbukti menyenangkan, aktif dan partisipatif sesuai dengan
pokok bahasan yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar, (b) kepada guruguru agar mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa, (4) Siswa, (a) diharapkan siswa dapat menghilangkan
perasaan malu dan takut untuk membuat kesalahan yang dapat menghambat siswa
dalam mempelajari keterampilan berbicara. Untuk itu, diperlukan sikap berani
dalam berbicara menggunakan bahasa portugis. (b) siswa diharapkan memiliki
kreatifitas dalam menemukan dan menyelesaikan setiap materi yang akan
digunakan dalam pengajaran speaking agar materi dapat diterima siswa dengan
baik.(c)siswa

diharapkan

memiliki

rasa

percaya

diri

dalam

berbicara

menggunakan bahasa portugis, sehingga mereka dapat mengekspresikan isi cerita
bacaan dengan baik. Untuk itu motivasi belajar ikut berperan dalam meningkatkan
hasil belajar berbicara siswa.
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HUBUNGAN KECEPATAN MEMBACA DAN KETERTIBAN MEMBUAT
CATATAN DENGAN PRESTASI BELAJAR BAHASA TETUM SISWA
KELAS IX SMP NEGERI 01 MALIANA KABUPATEN BOBONARO,
TIMOR LESTE
Julio De Maia Castro De Jesus
Dosen Instituto Superior Cristal, Dili Timor Leste
E-mail: cristalyes08@gmail.com

ABSTRAK
Proses belajar membaca bahasa Tetum kurang menunjukkan keaktifan siswa. Siswa hanya sekadar
mencatat penjelasan guru dan menjawab soal-soal bacaan yang diberikan oleh guru. Karena itu,
masalah tersebut perlu diatasi. Membaca adalah salah satu dari empat ketrampilan bahasa yaitu :
menyimak, berbicara, membaca dan menulis, yang penting untuk dipelajari dan merupakan
proses memahami informasi yang disampaikan oleh penulis yang tertuang dalam teks. Dalam hal
ini, membaca pada hakikatnya adalah memahami informasi tulis. Melalui teks tertulis, pembaca
berusaha mencermati dan memahami paparan bahasa untuk memperoleh informasi dan
menangkap makna teks yang dibacanya.
Berbagai informasi penting dalam kehidupan bermasyarakat banyak disampaikan dan
diinformasikan melalui tulisan. Bahkan, dapat dikatakan bahwa era saat ini adalah era
komunikasi tulis. Orang yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis secara memadai
akan tertinggal informasi dan akan banyak menghadapi masalah dalam kehidupan sosial di
masyarakat. Karena itu, dalam dunia pendidikan, kemampuan memahami informasi tertulis perlu
dibelajarkan kepada para siswa. Dengan analaisis hubungan kecepatan membaca dan ketertiban
membuat catatan dengan prestasi belajar bahasa tetum adalah untuk mengetahui (1) terdapat
hubungan positif yang sangat kuat antara kecepatan membaca dan prestasi belajar Bahasa Tetum,
artinya semakin tinggi kecepatan membaca maka prestasi belajar bahasa Tetum semakin tinggi pula,
(2) terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara ketertiban membuat catatan dan prestasi belajar
Bahasa Tetum, artinya semakin tinggi ketertiban membuat catatan maka prestasi belajar Bahasa Tetum
semakin tinggi pula, dan (3) terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara kecepatan membaca
dan ketertiban membuat catatan secara bersama-sama terhadap prestasi belajar Bahasa Tetum.
Selanjutnya dapat diinterpretasikan bahwa semakin tingi kecepatan membaca dan semakin tinggi
ketertiban membuat catatannya, maka semakin tinggi pula prestasi belajar Bahasa Tetum.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka perlu dioptimalkan prestasi belajar siswa dalam proses
pembelajaran yang dilakukan oleh guru.
Kata Kunci: hubungan, kecepatan membaca, ketertiban membuat catatan, dan prestasi belajar

PENDAHULUAN
Proses belajar membaca bahasa Tetum kurang menunjukkan keaktifan
siswa. Siswa hanya sekadar mencatat penjelasan guru dan menjawab soal-soal
bacaan yang diberikan oleh guru. Karena itu, masalah tersebut perlu diatasi.
Membaca adalah salah satu dari empat ketrampilan bahasa yaitu : menyimak,
berbicara, membaca dan menulis, yang penting untuk dipelajari dan merupakan
proses memahami informasi yang disampaikan oleh penulis yang tertuang dalam
teks. Dalam hal ini, membaca pada hakikatnya adalah memahami informasi tulis.
Melalui teks tertulis, pembaca berusaha mencermati dan memahami paparan
bahasa untuk memperoleh informasi dan menangkap makna teks yang dibacanya.
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Membaca merupakan cara menjadikan diri lebih tahu jika dibandingkan dengan
sebelum membaca. Tidak ada orang yang buta huruf yang lebih pandai dari
pada orang yang tahu membaca dan tidak ada orang yang membaca lebih sedikit
lebih pandai dari pada orang yang lebih banyak membaca.
Kegiatan membaca

merupakan kegiatan menggunakan berbagai

ketrampilan yaitu kegiatan mengamati, memahami dan memikirkan yang dapat
menumbuhkan pandangan dan sikap serta

tindakan positif terhap diri

pembacanya. Membaca bukan suatu kegiatan yang mudah dan sederhana, di
samping terdapat berbagai jenis membaca seperti membaca diam, membaca
nyaring,membaca telaah isi, membaca telaah bahasa, membaca kritis,membaca
pemahaman,
Penguasaan bahasa secara produktif terwujud dalam bentuk perilaku
berbahasa untuk menyampaikan kehendak, keinginan, perasaan, atau pikirannya
kepada orang lain melalui simbol-simbol bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun
dalam bentuk tulisan. Termasuk dalam penguasaan bahasa secara produktif ini
adalah keterampilan berbicara dan keterampilan menulis. Sementara, penguasaan
bahasa secara reseptif terwujud dalam perilaku berbahasa untuk menerima atau
menyerap pesan atau memahami informasi yang disampaikan pembicara ataupun
penulis.
Pada era informasi sekarang ini, kemampuan memahami informasi tertulis
sangat diperlukan. Berbagai informasi penting dalam kehidupan bermasyarakat
banyak disampaikan dan diinformasikan melalui tulisan. Bahkan, dapat dkatakan
bahwa era saat ini adalah era komunikasi tulis. Orang yang tidak memiliki
kemampuan membaca dan menulis secara memadai akan tertinggal informasi dan
akan banyak menghadapi masalah dalam kehidupan sosial di masyarakat. Karena
itu, dalam dunia pendidikan, kemampuan memahami informasi tertulis perlu
dibelajarkan kepada para siswa.
Pesatnya laju perkembangan teknologi dewasa ini, khususnya kemajuan
mesin cetak, berdampak pula pada perkembangan informasi. Dengan demikian,
setiap orang dapat mengakses berbagai informasi melalui dunia maya secara
cepat.
Sesuai dengan cepatnya laju perkembangan teknologi informasi, setiap
orang dituntut untuk memiliki kecepatan dalam mengakses informasi. Untuk itu,
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para siswa di sekolah juga dituntut untuk memiliki kemampuan membaca cepat.
Guru bahasa Tetum harus menyadari serta memahami bahwa membaca adalah
suatu keterampilan kompleks yang melibatkan serangkaian keterampilan, antara
lain ketrampilan membaca cepat dan membuat catatan. Suatu hal yang tidak dapat
diabaikan dalam membaca cepat dan membuat catatan dalam pembelajaran bahasa
Tetum adalah pembelajaran yang mampu mengembangkan komunikasi siswa.
Kenyataan menunjukkan bahwa siswa sering membuat kesalahan dalam
berkomunikasi. Hal

ini

dapat

disebabkan oleh kurang membudayanya

penggunaan bahasa Tetum yang baik dan benar.
Dalam Kurikulum pendidikan di Timor Leste, kemampuan memahami isi
bacaan termasuk salah satu kompetensi dasar yang diprogramkan di kelas IX
SMP. Kemampuan tersebut merupakan kompetensi minimal yang harus dikuasai
oleh siswa. Melalui pembelajaran kemampuan tersebut, diharapkan siswa kelas IX
SMP dapat memahami berbagai informasi yang disampaikan dalam teks sehingga
memfasilitasi mereka untuk mengembangkan wawasan dan kemampuannya dalam
belajar serta memudahkan mereka dalam memenuhi tuntutan hidupnya di
masyarakat.
Kemampuan memahami isi bacaan termasuk dalam ranah membaca dalam
hati. Aminuddin (2004:17) menjelaskan bahwa membaca dalam hati adalah
kegiatan membaca yang berusaha memahami keseluruhan isi bacaan secara
mendalam sambil menghubungkan isi bacaan itu dengan pengalaman maupun
pengetahuan yang dimiliki pembaca tanpa diikuti gerak lisan maupun suara.
Istilah membaca dalam hati sering juga dihubungkan dengan istilah membaca
pemahaman atau membaca komprehensif karena bertujuan untuk memahami isi
bacaan secara menyeluruh dan mendalam.
Proses pembelajaran dengan metode tradisional (konvesional) ini,
berdasarkan

pengamatan yang sering

digunakan adalah

metode ceramah,

disertai dengan pemberian tugas tanpa bimbingan atau mungkin dengan mencatat
buku paket di papan tulis sedangkan siswa menyalin pada buku tulisnya. Pada
pembelajaran Bahasa Tetum model pembelajaran sebagaimana pernyataan
tersebut, terjadi dalam aktivitas kelas. Masalah umum yang sering dijumpai dalam
pembelajaran Bahasa Tetum antara lain bagaimana mengembangkan pengertian
atau pemahaman pengetahuan dalam diri siswa, serta bagaimana memilih atau
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menggunakan strategi pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan
diajarkan.
Melalui peningkatan kemampuan membaca cepat, diharapkan para siswa
dapat memahami semua materi pembelajaran secara cepat. Demikian juga,
melalui proses pembuatan catatan, diharapkan siswa dapat mengacu kembali
informasi yang dicatatnya beberapa waktu kemudian pada saat diperlukan.
Kondisi yang seperti inilah yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan
prestasi belajarnya, khususnya dalam bidang pembelajaran bahasa Tetum. Sesuai
uraian di atas, paparan berikut ini menjelaskan Hubungan Kecepatan Membaca
dan Ketertiban Membuat Catatan dengan Prestasi Belajar Bahasa Tetum Siswa
Kelas IX SMP Negeri 01 Maliana Kecamatan Maliana Kabupaten Bobonaro,
Timor Leste.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian survey yang bertujuan untuk
mendeskripsikan hubungan interaktif antara kecepatan membaca dan ketertiban
membuat catatan dengan prestasi belajar bahasa tetum siswa kelas IX SMP Negeri
01 Maliana Kecamatan Maliana yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun ajaran
2014,

beralamat di wilayah RT (Aldeia) Oplegul, Desa Holsa, Kecamatan

Maliana, Kabupaten Bobonaro, Timor Leste. Dalam pelaksanaan penelitiannya,
peneliti mendeskripsikan kecepatan membaca melalui uji membaca cepat dan
pengamatan ketertiban catatan dan prestasi belajar siswa melalui studi dokumen.
Adapun dokumen hasil belajar siswa yang digunakan adalah dokumen hasil ujian
semester I Thun 2014.
Secara operasional variabel dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:
1) Kecepatan membaca adalah kemampuan yang dimiliki siswa dalam
memahamai isi bacaan secara tepat dalam waktu yang relatif lebih cepat
dengan capaian kecepatan 350 sampai 500 kata per menit.
2) Ketertiban pembuatan catatan adalah keutuhan dan keakuratan informasi
penting tentang materi kegiatan belajar yang disajikan dengan ringkas jelas
dan lengkap,yang dilakukan siswa setelah melaksanakan suatu kegiatan.
3) Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi
pelajaran disekolah dinyatakan dalam bentuk skor (angka) yang diperoleh
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dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik tes, dan studi dokumentasi. Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan
data tentang kecepatan membaca dan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan
data ketertiban membuat catatan. (1) Teknik Tes adalah teknik yang digunakan
untuk pengumpulan data penelitian pada penelitian ini dengan tes membaca cepat.
Tes dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui hasil belajar siswa antara sebelum
dan sesudah diberi perlakuan. Tes adalah cara mengadakan penilaian yang
berbentuk tugas yang harus dikerjakan oleh anak sehingga menghasilkan suatu
nilai tentang prestasi siswa tersebut (Nurkancana, 1986 : 25). Kartawijaya (1978 :
35) mengemukakan bahwa tes sebagai alat evaluasi belajar merupakan komponen
yang paling tepat untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai
tujuan pembelajaran. Berdasarkan dua pendapat tersebut, peneliti menggunakan
tes sebagai salah satu teknik dalam mengumpulkan data penelitian. (2) Studi
Dokumentasi adalah dokumentasi pada penelitian merupakan teknik pengumpulan
data penunjang. Data yang diambil dari dokumentasi ini adalah data tentang nilai
formatif yang diperoleh pada kelas yang dijadikan obyek penelitian. Data dari
dokumentasi berguna untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang datanya
merupakan variable terikat. Untuk mengetahui bahwa alat tes yang digunakan
dalam penelitian ini valid, instrument tes tersebut diujicobakan. Hasil uji coba
tersebut digunakan untuk mengetahui (a) keandalan tes yang nantinya akan
dijadikan tes akhir, (b) reliabilitas tes sebelum dilakukan uji post test. Untuk
mengetahui validitas tes menggunakan uji product moment sedangkan untuk
menguji reliabilitas menggunakan uji spearman brown. Akan tetapi dalam hal ini
menggunakan SPSS 11.0 dengan uji Alpha Cronbach.
Untuk menguji hipotesis 1 dan 2 menggunakan regresi linier. Untuk
menganalisis data berkaitan dengan tujuan penelitian pertama dan kedua yaitu
untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kemampuan membaca cepat dengan
prestasi belajar Bahasa Tetum dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan
pembuat catatan dan prestasi belajar Bahasa Tetum dengan teknik Product
moment dari Karl Pearson dengan rumus sbb :
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nX1Y – ( X1)(Y)
rxy = ------------------------------------------------------ [ n21 – (  X1 ) 2] [ nY2 – (  Y ) 2]
atau
XY
rxy = ------------------__________
 (X2Y22)
dimana rxy = korelasi antara x dan y
x = (X1 – X )
y = ( Y1 – Y )
Karena korelasi antara dua variable di atas memiliki hubungan fungsional,
dianalisis lagi dengan analisis regresi linier sederhana yang rumusannya sebagai
berikut.
Persamaan umum regresi linier sederhana :
Y‘ = a‘ bx
Dimana :
(∑Y)(X21)( X1)(X1Y)
a = -------------------------------21 (X1) 2

n

n X1Y (X1)(Y)
b = ----------------------------n

X21 ( X1) 2

Dimana :
Y‘ = Subjek dalam variable depndent yang diprediksikan.
A = Harga konstan
B = Angka arah atau regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau
penurunan

variable

dependet

yang

didasarkan

pada

variabel

independent.
X = Subjek pada variable independent yang mempunyai nilai tertentu.
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Setelah diketahui koefisien korelasinya, kemudian dilakukan pengujian
signifikan dengan membandingkan pada r table dengan taraf kesalahan tertentu
pada table nilai-nilai product moment. Bila harga r hitung lebih besar dari r table
berarti Ho dan Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan korelasi tersebut adalah
signifikan yang berarti data dan koefisien yang

diperoleh data sample tersebut

dapat digeneralisir pada populasi atau mencerminkan keadaan populasi.
Pengujian signifikan koefisien korelasi, dapat juga dihitung dengan uji
t,yang rumusannya sebagai berikut :
r n - 2
t = ---------------------1 – r2
Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t tabel
dengan taraf kesalahan tertentu, uji dua pihak dan dk = n – 2. Bila ternyata t
hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak yang berarti ada kolrelasi yang
posisitif dan signifikan antara membaca cepat dengan prestasi belajar dan antara
pembuat catatan dengan prestasi belajar bahasa Tetum

dalam hal ini

menggunakan SPSS 11.10.
Untuk menganalisa data yang berkaitan dengan tujuan penelitian ketiga,
yaitu untuk mengetahui ada tidaknya korelasi ganda antara kecepatan membaca
dan ketertiban pembuatan catatan secara bersama-sama dengan prestasi belajar
bahasa Tetum adalah dengan teknik korelasi ganda dan analisis teknik regresi
ganda dua prediktur kemudian untuk pengujian signifikannya dengan uji F, yang
rumus - rumusnya sebagai berikut :

Rumus korelasi ganda dua variabel :
 r2yx1 + r2yx2 – 2r ryx1 rx1 rx1 x2
Ryx1x2 = ----------------------------------------------l – r2x1x2
Dimana :
Ryx1x2 = Korelasi anatara variabel X1 dengan X2 secara bersama dengan Y
Ry1

= Korelasi product moment antara X1 dan Y

447

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

Ryx2

= Korelasi product moment antara X2 dan Y

Rx1x2

= Korelasi product moment antara X1 dan 2
Kemudian dilakukan pengujian signifikan terhadap koefisien korelasi

ganda menggunakan uji F, yang rumusannya sebagai berikut :
R2 / k
Fn = -------------------------------( 1 – R2 ) / (n – k – 1 )
Dimana :
R = Koefisien korelasi ganda
K = Jumlah variabel independent
n = Anggota sampel
Hasil perhitungan harga F ( F hitung ) ini selanjutnya dibandingkan
dengan harga F tabel dengan dk pembilang = k dan dk penyebut = ( n . k = 1 )
dengan taraf kesalahan 5 persen. Bila F hitung lebih besar dari F tabel, maka
Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti koefisien korelasi ganda tersebut
adalah signifikan ( dapat diberlakukan untuk populasi dimana sampel diambil ).
Sedangkan untuk meramalkan bagaimana keadaan ( naik turunnya ) variabel
dependent prestasi belajar bila variabel independent kecepatan membaca dan
pembuat catatan sebagai faktor prediktor dimanipulasi ( dinaik turunkan ),
digunakan persamaan regresi ganda dua prediktor sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2
Dimana untuk menghitunga, b1, dan b2 dapat diselesaikan dengan
menyelesaikan tiga system persamaan yang rumus persamaannya sebagai
berikut:
Y

= an + b1X1 + b2X2

X1Y = aX1 + b1X21 + b2X1X2
X1Y = aX2 + b1X1X2 + b2X22
Dengan menyelesaikan ketiga sistem persamaan di atas maka a, b1 dan
b2 dapat diketahui dan persamaan regresi ganda dapat ditentukan, sehingga naik
turunnya prestasi belajar bahasa Tetum dapat diprediksikan dengan menggunakan
SPSS 11.0.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hubungan antara kecepatan membaca dengan prestasi belajar Bahasa Tetum :
Membaca merupakan satu dari empat ketrampilan bahasa yaitu : menyimak,
membaca, menulis, dan orang yang trampil membaca dengan yang tidak terampil.
Jika terampil membaca dimaknai sebagai kecepatan membaca, maka orang mampu
membaca cepat akan memiliki penguasaan yang lebih besar terhadap apa yang
dibaca.
Seorang pembaca yang baik akan mengatur irama kecepatan membacanya
dan memilih jalan terbaik untuk mencapai tujuan. Harry Sheffer dalam Sudarso
(2002) menyatakan ― Pada umumnya orang membaca dapat mencapai kecepatan 350
– 500 kata permenit (kpm)‖. Adapun membaca cepat yang baik menurut Sudarso
(2002) dilakukan dengan: ( 1) Meninggalkan kebiasaan membaca yang salah sejak
kecil dan mengatasinya

seperti menggerakkan bibir diganti dengan diam,

menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan diganti dengan menggerakkan mata ke
kiri dan ke kanan, meninggalkan membaca dengan menunjukkan jari atau benda lain.
(2) Tidak melakukan refegresi yaitu kebiasaan kembali ke belakang untuk melihat
kata atau frase yang baru dibaca. (3) Melamun, diatasi dengan konsentrasi waktu
membaca. (4) Meninggalkan subvokalisasi yaitu melafalkan kata-kata yang dibaca
dalam batin, yang penting menangkap ide bukan simbol.
Hubungan ketertiban membuat catatan dengan prestasi belajar bahasa Tetum
Temuan kedua dari penelitian ini adalah : Terdapat hubungan positif yang
sangat kuat antara ketertiban membuat catatan dan prestasi belajar bahasa tetum,
artinya semakin tinggi ketertiban membuat catatan maka prestasi belajar bahasa tetum
semakin tinggi pula. Mencatat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang
setelah melaksanakan suatu kegiatan. Kegiatan ini juga dilakukan oleh seseorang
yang sedang belajar. Hampir semua orang yang belajar membuat catatan. Dengan
membuat catatan diharapkan seseorang dapat mengingat apa yang dipelajari
melalui membaca, dengan membaca kembali hasil catatannya. Alasan mengapa
seseorang membuat catatan yaitu: 1) untuk merekam gagasan pokok dari
pembicaraan atau penulisan. 2) Menolong ingatan seseorang bila belajar kembali
dari catatannya. 3) Menjadi apa yang dikatakan pembicara menjadi bagian dari
pengetahuan (Wallace, 1998 : 52).
Dalam kenyataan sering ditemui model pembuatan catatan yang dilakukan
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siswa yaitu dengan :1) membuat catatan berupa ringkasan

pembicaraan, 2)

mencatatat hampir semua pembicaraan atau penjelasan guru. Dari kedua model
catatan tersebut yang sering dilakukan siswa adalah model kedua.

Hal ini

disebabkan belum semua siswa dapat membuat rangkuman/catatan yang baik.
Kedua model catatan yang digunakan oleh siswa di atas kurang efektif dan tidak
efisien. Kertas catatan yang dibuat oleh siswa kemungkinan hilang sangat besar,
sedangkan pencatatan semua penjelasan guru menjadikan siswa tidak mempunyai
peluang untuk berpikir. Yang harus dipikirkan dalam pembuatan catatan pada
setiap kegiatan pembelajaran berlangsung, bukan hanya sekedar mencatat
beberapa kata atau berapa kalimat penjelasan guru. Dengan kata-kata atau kalimat
yang dibuat diharapkan siswa dapat mengingat kembali dan merangkai kalimat
dari penjelasan guru.
Jika sekolah sudah berbasis IT dan siswa juga sudah melek komputer,
siswa perlu mengetik ulang catatan pelajaran ke dalam komputer. Logikanya,
dengan mengetik ulang catatan berarti sama saja dengan membaca ulang pelajaran
yang baru saja didapat dari sekolah. Materi yang diulang tadi bisa tersimpan di
memori otak buat jangka waktu yang lama. Lebih bagus lagi kalo membacanya
kembali atau mempelajari catatan tersebut setelah diketik. Cara lain adalah dengan
membaca ulang catatan pelajaran kemudian buat kesimpulan dengan kalimat
sendiri. Demikian juga untuk mata pelajaran bahasa Tetum, ketertiban membuat
catatan, sistematika catatan yang dibuat, dan keteraturan membaca kembali
catatan pelajarannya, maka pada saat ulangan atau ujian bahasa Tetum hasil
belajarnya akan optimal.
Prestasi belajar diartikan sebagai hasil dari suatu kegiatan yang telah
dikerjakan dan diciptakan baik secara individual maupun kelompok Djamarah
(2000), sedangkan Sudjana (1996) menyatakan bahwa perubahan sebagai hasil
proses belajar mengajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah
pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan.
Bedasarkan batasan mengenai prestasi belajar tersebut, dapat disimpulkan
bahwa prestasi belajar pada dasarnya merupakan hasil yang telah dicapai oleh
siswa melalui sutu kegiatan belajar. Kegiatan belajar dapat dilakukan secara
individu dan atau secara kelompok. Menurut Abdullah (1985) prestasi belajar
merupakan indikator kualitas dari pengetahuan yang telah dikuasai oleh siswa.
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Seseorang akan berprestasi dalam belajar apabila ada keinginan untuk belajar,
Mouly dalam Sudjana (2001 : 5) belajar adalah proses perubahan tingkah laku
seseorang berkat adanya pengalaman.
Membuat catatan merupakan bagian dari aktivitas belajar siswa, maka
logis bila siswa tertib membuat catatan diiktuti dengan prestasi belajat pada mata
pelajaran yang dicatat secara tertib.
Hubungan antara kecepetan membaca dan ketertiban membuat catatan dan
prestasi Belajar bahasa Tetum.
Temuan ketiga dari penelitian ini adalah : Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara
kecepatan membaca dan ketertiban membuat catatan secara bersama-sama terhadap prestasi belajar
Bahasa Tetum. Selanjutnya dapat diinterpretasikan bahwa semakin tingi kecepatan membaca dan
semakin tinggi ketertiban membuat catatannya, maka semakin tinggi pula prestasi belajar Bahasa
Tetum. Berlaku pula sebaliknya semakin rendah kecepatan membaca dan semakin tidak tertib membuat
catatan maka akan diikuti semakin rendah prestasi belakjarnya.

Menurut Soedarso (2002 : 14), dalam membaca cepat terkandung
pemahaman yang cepat pula. Pemahaman menjadi pangakal tolak pembahasan,
bukan kecepatan. Seorang pembaca yang baik akan mengatur kecepatannya dan
memilih jalan terbaik untuk mencapai tujuan.
Dalam Kenyataannya sering diketahui model pembuatan catatan yang
dilakukan siswa yaitu dengan (1) membuat catatan berupa ringkasan
pembicaraan, (2) mencatat hampir semua pembicaraan atau penjelasan guru. Dari
kedua model catatan tersbut yang sering dilakukan siswa adalah model ke dua.
Hal ini disebabkan belum semua sisiwa dapat membuat rangkuman/catatan yang
baik. Kecepatan membaca yang didukung dengan ketertiban membuat catatan
hakekatnya merupakan wujud keberdayaan siswa dalam belajar. Jika siswa
berdaya belajar dapat dipastikan hasil belajar siswa akan optimal.

PENUTUP
Dari hasil analisis data dan pembahasan diperolrh simpulan (1) Terdapat
hubungan positif yang sangat kuat antara kecepatan membaca dan prestasi belajar
Bahasa Tetum, artinya semakin tinggi kecepatan membaca maka prestasi belajar
bahasa Tetum semakin tinggi pula. (2) Terdapat hubungan positif yang sangat kuat
antara ketertiban membuat catatan dan prestasi belajar Bahasa Tetum, artinya
semakin tinggi ketertiban membuat catatan maka prestasi belajar Bahasa Tetum
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semakin tinggi pula.(3) Terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara kecepatan
membaca dan ketertiban membuat catatan secara bersama-sama terhadap prestasi
belajar Bahasa Tetum. Selanjutnya dapat diinterpretasikan bahwa semakin tingi
kecepatan membaca dan semakin tinggi ketertiban membuat catatannya, maka
semakin tinggi pula prestasi belajar Bahasa Tetum.
Berdasarkan kesimpulan diatas,

dapat disarankan kepada

(1) Bagi

sekolah, strategi dan teknik pembelajaran yang digunakan guru dalam proses
belajar- mengajar hendaknya lebih ditingkatkan agar hasil belajar siswa lebih
maksimal.(2) Bagi Kepala Sekolah, hendaknya lebih mensosialisasikan dan
mengontrol penggunaan dan memberikan masukan penggunaan berbagai metode
pembelajaran, terutama metode kecepatan membaca dan ketertiban membuat
catatan

yang terbukti memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar

siswa.(3)Bagi guru, (a) Disarankan kepada guru bahasa Tetum agar menggunakan
pembelajaran role playing dimana pembelajaran ini terbukti menyenangkan, aktif
dan partisipatif sesuai dengan pokok bahasan yang terbukti dapat meningkatkan
hasil belajar. (b) Kepada guru-guru agar mengembangkan strategi pembelajaran
yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. (3) Bagi siswa (a) diharapkan
siswa dapat menghilangkan perasaan malu dan takut untuk membuat kesalahan
yang dapat menghambat siswa dalam mempelajari keterampilan membaca dan
membuat catatan. Untuk itu, diperlukan sikap berani dalam kecepatan membaca
dan ketertiban dalam

membuat catatan menggunakan bahasa Tetum. (b) siswa

diharapkan memiliki kreatifitas dalam menemukan dan menyelesaikan setiap
materi yang akan digunakan dalam pengajaran dengan kecepatan membaca dan
ketertiban membuat catatan agar materi dapat diterima siswa dengan baik.(c)
siswa diharapkan memiliki rasa percaya diri dalam kecepatan membaca dan
ketertiban membuat catatan dalam menggunakan bahasa Tetum, sehingga mereka
dapat mengekspresikan isi cerita bacaan dengan baik. Untuk itu motivasi belajar
ikut berperan dalam meningkatkan hasil belajar komunikasi siswa.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan guru matematika dalam menyusun
perangkat pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 melalui Lesson Study. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas Subjek penelitian ini adalah guru SMP kelas VII yang belum
tersertifikasi di SMP Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM).Penelitian dilakukan pada
semester ganjil 2015/2016. Pada awal penelitian ditemukan beberapa fakta keterampilan guru
dalam menyusun perangkat pembelajaran matematika sebagai berikut: guru kurang terampil
memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, guru kurang terampil
menuangkan ide pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013 ke dalam bentuk
RPP, guru kurang terampil menjabarkan materi yang sesuai dengan KI dan KD dan (4) guru
kurang terampil mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran yang dapat mencakup setiap proses
pembelajaran dalam pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013. Pada akhir siklus tidakan
penelitian, disimpulkan bahwa guru cukup terampil dalam menyusun perangkat pembelajaran
berdasarkan Kurikulum 2013
Kata kunci :Lesson study, Keterampilan, Perangkat Pembelajaran Matematika, Kurikulum 2013

LATAR BELAKANG
Langkah-langkah pembelajaran yang disarankan oleh Kurikulum 2013
berdasarkan Peraturan Mendikbud No.65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah adalah menggunakan pendekatan saintfik.
Komponen dari pendekatan saintifik meliputi kegiatan: mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi oleh siswa.
Karakteristik khas pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013 yang membedakan
dengan pendekatan pada

kurikulum sebelumnya adalah penekanan pada

pembiasaan pengajuan pertanyaan oleh siswa. Pembiasaan bertanya dapat
membentuk karakter kritis dan kreatif bagi siswa. Pihak Pemerintah Kota Malang
menetapkan bahwa Sekolah Menengah Pertama di Malang tetap menggunakan
Kurikulum 2013, walaupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat
ini telah mengijinkan sekolah untuk kembali pada Kurikulum 2006 jika sekolah
belum siap. Dalam pelaksanaannya di lapangan masih dijumpai beberapa
permasalahan, antara lain guru mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat
pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai. Data ini diperoleh dari
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hasil wawancara dengan guru pada waktu observasi pendahuluan di SMP
Laboratorium UM pada bulan Agustus 2015 maupun pada beberapa kegiatan
MGMP Matematika, antara lain pada kegiatan MGMP di Jurusan Matematika
FMIPA UM pada tanggal 26 Februari 2015.
Pada observasi pendahuluan diketahui bahwa (1) guru kurang terampil
dapat memilih dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi,
(2) guru kurang terampil menuangkan ide pelaksanaan pembelajaran yang sesuai
dengan Kurikulum 2013 ke dalam bentuk RPP, (3) guru kurang terampil
menjabarkan materi yang sesuai dengan KI dan KD dan (4) guru kurang terampil
mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran yang dapat mencakup setiap proses
pembelajaran dalam pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013.Beberapa aspek
yang digunakan untuk menilai keterampilan guru dalam menyusun perangkat
pembelajaran sebagai berikut: kejelasan perumusan indikator pembelajaran;
kesesuaian perumusan indikator dengan dengan Kompetensi Dasar; pemilihan
materi ajar (sesuai dengan indikator dan karakteristik peserta didik);
pengorganisasian materi ajar (keruntutan, sistematika materi dan kesesuaian
dengan alokasi waktu); pemilihan sumber/media pembelajaran (sesuai dengan
indikator,

materi,

dan

karakteristik

peserta

didik);

kejelasan

kegiatan

pembelajaran: kegiatan awal, inti, penutup; kesesuaian kegiatan pembelajaran
dengan indikator pembelajaran; kesesuaian model pembelajaran dengan kegiatan
pembelajaran; kerincian langkah-langkah pada kegiatan pembelajaran (setiap
langkah tercermin strategi/metode dan alokasi waktu setiap tahap); kejelasan
kegiatan ―Mengamati‖; kejelasan kegiatan ―Menanya‖; kejelasan kegiatan
―Mengumpulkan Informasi‖; kejelasan kegiatan ―Menalar‖; kejelasan kegiatan
―Mengomunikasikan‖; kesesuaian asesmen pembelajaran dengan indikator
pembelajaran; dan kelengkapan instrumen asesmen (soal, kunci, pedoman
penskoran).
Catherine Lewis dalam Syamsuri (2008) menyatakan ―lesson study is a
cycle in which teachers work together to consider their long-term goals for
students, bring those goals to life in actual “research lessons”, and
collaboratively observe, discuss, and refine the lessons”. Menurut ide Lewis jika
guru ingin meningkatkan pembelajaran salah satu cara adalah melakukan
kolaborasi dengan guru lain untuk merancang, mengamati, dan melakukan refleksi
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terhadap pembelajaran yang dilakukan.
Istamar (2008) menyitir pandangan Garfield, bahwa Lesson Study
adalahsuatu proses sistematis yang digunakan guru-guru Jepang untuk menguji
keefektifan pengajarannya dalam rangka meningkatkan hasil pembelajaran. Proses
sistematis yang dimaksud adalah kerja guru-guru secara kolaboratif untuk
mengembangkan rencana dan perangkat pembelajaran, melakukan observasi,
refleksi dan revisi rencana pembelajaran secara bersiklus dan terus menerus.
Dalam penerapannya,Lesson Study sebagai sebuah inovasi tidak mudah dan ada
berbagai kendala. Dukungan untuk terciptanya kondisi ideal menjadi sangat
penting terutama untuk meyakinkan para pendidik bahwa lesson studyakan
memberikan manfaat bagi mereka (Ibrohim, 2013).
Untuk pengenalan Lesson Study dan pelaksanaannya di Indonesia dalam
program IMSTEP JICA di tiga universitas yaitu UPI, UNY, dan UM,
menggunakan tahapan yang lebih sederhana agar lebih mudah dilaksanakan,
sehingga tidak terkesan rumit. Adapun 3 tahap utama Lesson Study yaitu: 1).
Perencanaan (Plan), 2) Pelaksanaan (Do) dan Refleksi/Melihat kembali (See).
Ketiga kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Artinya
selama guru masih ingin meningkatkan kemampuan dan kualitas pembelajarannya
maka Lesson Study adalah jawabannya. Tahap Perencanaan (Plan) bertujuan
untuk

menghasilkan

rancangan

pembelajaran

yang

diyakini

mampu

membelajarkan siswa secara efektif, serta membangkitkan partisipasi siswa dalam
pembelajaran

matematika.

mengimplementasikan

Tahap

rancangan

Pelaksanaan
pembelajaran

(Do)
di

kelas.

bertujuan

untuk

Dalam

proses

pelaksanaan, salah satu guru sebagai model, sedangkan guru yang lain sebagai
pengamat. Fokus pengamatan bukan pada guru tetapi pada siswa yang sedang
belajar. Tahap Refleksi (See) bertujuan untuk menemukan kelebihan dan
kekurangan pelaksanaan pembelajaran. Masukan yang positif dapat digunakan
untuk merancang kembali pembelajaran yang lebih baik.
Mulyana (2007) memberikan rumusan tentang Lesson Study sebagai salah
satu model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara
kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan pada prinsip-prinsip kolegalitas dan
mutual learning untuk membangun komunitas belajar. Kegiatan Lesson Study
adalah suatu model pembinaan guru atau pendidik supaya lebih mempunyai
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kompetensi dalam melaksanakan tugas pembelajaran dan menjadi guru atau
pendidik yang profesional. Kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok guru,
biasanya didampingi oleh experts dari kepala sekolah, pengawas atau
dosen.Melalui kegiatan Lesson study guru-guru diharapkan mendapatkan
pengalaman secara aktif dalam kegiatan menyusun dan menerapkan Perangkat
Pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013. Berdasarkan latar belakang di atas
penelitian ini bertujuan meningkatkan keterampilan

guru matematika dalam

menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 melalui Lesson
Study.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini
adalah guru-guru matematika yang belum tersertifikasi di kelas VII SMP
Laboratorium Universitas Negeri Malang (UM). Pada suatu siklus tindakan
penelitian ini melalui dua tahap. Pada tahap I yang dilakukan peneliti sebagai
berikut. Peneliti menganalisis RPP yang sudah disusun guru sebelum tindakan
penelitian ini dilakukan. Peneliti melakukan observasi kelas untuk melihat apakah
pelaksanaan K-13 sudah sesuai dengan RPP. Setelah kegiatan ini dilakukan
tindakan berupa lesson study. Kegiatan Lesson study pada tahap I berupa
―plan‖berdasarkan hasil analisis perangkat pembelajaran. Kegiatan dilanjutkan
dengan penyusunan RPP oleh guru dengan pendampingan dari peneliti.
Berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat dilaksanakan kegiatan Do
dan See. Pada tahap IIdilakukan refleksi dari hasil tahap I yaitu untuk mengetahui
hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki. Pada tahap II Plan, Do dan See sepenuhnya
diserahkan pada guru. Peneliti pada kegiatan ini hanya sebagai observer. Kriteria
keberhasilan tindakan ini adalah ada peningkatan keterampilan guru dalam
menyusun perangkat pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut dikemukakan beberapa fakta keterampilan guru matematika
sebelum dilakukan tindakan Lesson Study. Guru kurang terampil dalam
menjabarkan materi yang sesuai dengan KI dan KD. Hal ini terlihat bahwa ada
kesalahan yang dialami guru dalam menjabarkan materi yang sesuai dengan KI
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dan KD, yang terlihat dari petikan materi dari RPP yang mereka buat sebagai
berikut.

Guru juga kurang terampil dalam memilih dan menggunakan media
pembelajaran yang sesuai dengan indikator dan materi. Hal ini terlihat dalam
petikan RPP dan lembar kerja siswa yang mereka buat sebagai berikut.

Guru juga kurang terampil menjabarkan langkah-langkah pembelajaran
yang sesuai dengan pendekatan saintifik. Hal ini terlihat dari RPP yang mereka
buat sebagai berikut.
2 Kegiatan Inti
Mengamati
Secara individu, siswa membaca dan memahami Gambar
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 Mengamati

menit  Menanya
 Mengumpu

1.16, Contoh 1.7, Contoh 1.8, Contoh 1.9, dan Contoh

lkan

1.10 pada halaman 21-27 buku teks matematika

informasi

Kemdikbud kelas VII.
Menanya
Memberikan umpan pertanyaan pada siswa untuk bertanya

 Mengolah
informasi
 Mengkomu

458

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

apa, mengapa, dan bagaimana dalam memahami Gambar

nikasikan

1.16 dan menyelesaikan Contoh 1.7, Contoh 1.8, Contoh
1.9, dan Contoh 1.10 pada halaman 21-27 buku teks
matematika Kemdikbud kelas VII.
Mengumpulkan informasi
Memberikan kesempatan pada siswa untuk
mengumpulkan informasi, baik itu membaca modul
bilangan tentang operasi perkalian dan pembagian
bilangan bulat pada halaman 8-10, berdiskusi dengan
teman maupun bertanya pada guru jika menemui kesulitan
atau ketidakpahaman.
Mengolah informasi
Memberikan kesempatan pada siswa untuk memahami
Gambar 1.16 dan memahami penyelesaian Contoh 1.7,
Contoh 1.8, Contoh 1.9, dan Contoh 1.10 sesuai informasi
yang diperolehnya.

Guru juga kurang terampilmenggunakan media pembelajaran yang sesuai
dengan indikator dan materi. Hal ini terlihat dari perintah dalam Lembar Kerja
Siswa yang mereka buat sebagai berikut.
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Guru juga kurang terampil menerapkan langkah-langkah pembelajaran
yang sesuai dengan pendekatan/model/metode pembelajaran yang dipilih. Hal ini
dicermati dari hasil penilaian observer pada lembar observasi.
Guru masih kurang dapat menyusun kegiatan ―Menanya‖ dengan lebih
baik.

Siswa seharusnya bukan hanya bertanya tentang hal-hal yang belum

diketahui, melainkan difasilitasi untuk membuat pertanyaan yang lebih kritis
misalkan ―Mengapa dalam mengurangkan bilangan pecahan perlu menggunakan
KPK?‖
Dalam membuat Lembar Kegiatan Siswa pada materi pengurangan
bilangan pecahan, guru masih belum dapat membuat urutan pelaksanaan yang
baik. Pada Gambar berikut, sebaiknya Langkah nomor 4 dikerjakan dulu baru
Langkah nomor 3.

Guru kurang dapat menerapkan sistematika pembelajaran tentang
pengurangan

bilangan

pecahan.

Di

awal

pembelajaran

guru

langsung

mengenalkan KPK sebagai cara untuk menyelesaikan soal-soal tentang selisih
bilangan pecahan, kemudian baru mengenalkan media pembelajaran berupa pita
pecahan. Akibatnya siswa mengerjakan soal dalam LKS terlebih dahulu dengan
cara KPK, setelah itu baru menggunakan media untuk mencocokkannya.
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Soal dalam Lembar Kerja Siswa terlalu banyak untuk dikerjakan melalui
media pita pecahan. Akibatnya siswa tidak mempunyai kesempatan untuk
memanipulasi media dalam mengerjakan soal-soal yang mempunyai tingkat
kesulitan yang lebih tinggi.
Untuk indikator membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat,
materinya tidak mendukung bagaimana siswa bisa membandingkan maupun
mengurutkan bilangan bulat. Demikian juga dengan indikator yang berkaitan
dengan penerapan operasi hitung

pada bilangan bulat. Untuk mengatasi

permasalahan ini, peneliti mengajak guru untuk menyusun materi yang sesuai
dengan indikator yang telah dirumuskan.Untuk menuliskan langkah-langkah 5M
padalangkah-langkah

Kegiatan

Pembelajaranmasih

bisa

dikembangkan.

Misalnya pada kegiatan mengamati siswa tidak hanya mengamati masalahmasalah yang di buku. Tetapi guru menciptakan aktivitas sehingga siswa bisa
melakukan pengamatan. Pada kegiatan menanya guru memberikan umpan
pertanyaan untuk bertanya apa, mengapa, dan bagaimana dalam menyelesaikan
masalah di buku, padahal maksud kegiatan menanya ini adalah guru memfasilitasi
siswa, agar siswa dapat merumuskan pertanyaan. Demikian juga pada kegiatan
mengumpulkan informasi tidak cukup hanya membaca modul dan bertanya jika
mendapat kesulitan.Pada perangkat tidak dicantumkan media yang digunakan.
Padahal perlu direncanakan dan ditulis di RPP.
Berikut ini dikemukakan skor penilaian perangkat pembelajaran sebelum
dan sesudah pelaksanaan tindakan Lesson Study.
Aspek yang dinilai

Skor

Skor

Awal

Akhir
Siklus

Kejelasan perumusan indikator

2

3

2

3

2

3

1

2

pembelajaran
Kesesuaian perumusan indikator
dengan dengan Kompetensi Dasar
Pemilihan materi ajar (sesuai
dengan indikator dan karakteristik
peserta didik)
Pengorganisasian materi ajar
(keruntutan, sistematika materi dan
kesesuaian dengan alokasi waktu)
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Pemilihan sumber/media

1

2

2

3

2

3

2

3

1

2

Kejelasan kegiatan ―Mengamati‖

2

3

Kejelasan kegiatan ―Menanya‖

1

2

Kejelasan kegiatan

2

3

Kejelasan kegiatan ―Menalar‖

2

2

Kejelasan kegiatan

2

3

2

3

2

3

1,75

2,6875

pembelajaran (sesuai dengan
indikator, materi, dan karakteristik
peserta didik)
Kejelasan kegiatan pembelajaran:
kegiatan awal, inti, penutup
Kesesuaian kegiatan pembelajaran
dengan indikator pembelajaran
Kesesuaian model pembelajaran
dengan kegiatan pembelajaran
Kerincian langkah-langkah pada
kegiatan pembelajaran (setiap
langkah tercermin strategi/metode
dan alokasi waktu setiap tahap)

―Mengumpulkan Informasi‖

―Mengomunikasikan‖
Kesesuaian asesmen pembelajaran
dengan indikator pembelajaran
Kelengkapan instrumen asesmen
(soal, kunci, pedoman penskoran)
Rata-rata skor

Catatan: Skor 1 berarti tidak baik, skor 2 cukup baik, skor 3 baik, dan skor 4
berarti sangat baik. Kriteria rata-rata sebagai berikut: skor < 1,5 berarti tidak baik,
1,5 ≤ skor < 2 kurang baik, 2 ≤ skor < 3 cukup baik, 3 ≤ skor < 3,5 baik, dan skor
≥ 3, 5 sangat baik.
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria keterampilan
guru dalam menyusun perangkat pembelajaran sebelum pelaksanaan tindakan
Lesson Study adalah kurang, sedangkan pada akhir siklus tindakan penelitian ini
disimpulkan bahwa guru cukup terampil dalam menyusun perangkat pembelajaran
berdasarkan Kurikulum 2013. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian
Sa‘dijah (2011) bahwa unjuk kerja mahasiswa dalam merancang pembelajaran
matematika sesudah penerapan lesson study meningkat. Hal ini juga didukung
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oleh penelitian Sa‘dijah (2010) bahwa melalui penerapan Lesson Study dapat
meningkatkan aktivitas akademik calon guru dalam membelajarkan matematika.

KESIMPULAN
Simpulan

penelitian

ini

adalah

penerapan

Lesson

Study

dapat

meningkatkan keterampilan guru matematika SMP dalam menyusun perangkat
pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013. Pada awal penelitian ditemukan
beberapa fakta sebagai berikut: (1) guru kurang terampil dapat memilih dan
menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi, (2) guru kurang
terampil menuangkan ide pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan
Kurikulum 2013 ke dalam bentuk RPP, (3) guru kurang terampil menjabarkan
materi yang sesuai dengan KI dan KD dan (4) guru kurang terampil mengatur
waktu

pelaksanaan

pembelajaran

yang

dapat

mencakup

setiap

proses

pembelajaran dalam pendekatan saintifik pada Kurikulum 2013. Pada akhir siklus
tindakan penelitian ini disimpulkan bahwa guru cukup terampil dalam menyusun
perangkat pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013. Dengan demikian
penerapan lesson studydapat meningkatkan keterampilan guru dalam menyusun
perangkat pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013.
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PENGARUH INTEGRASI JURNAL BELAJAR DALAM
PEMBELAJARAN BERBASIS PROBLEM SOLVING TERHADAP
PEMAHAMAN KONSEPTUAL DAN ALGORITMIK MAHASISWA PADA
POKOK BAHASAN STOIKIOMETRI
Nurul Fathonah, Suharti, Suhadi Ibnu
Program Studi Pendidikan Kimia Pascasarjana Universitas Negeri Malang
E-mail: pondokcapung@gmail.com

ABSTRAK
Stoikiometri kimia merupakan salah pokok bahasan yang dianggap sulit karena sebagian besar
mengandung konsep-konsep yang bersifat abstrak dan berjenjang. Pemahaman konseptual dan
kemampuan matematika (algoritmik) sangat berperan dalam menyelesaikan masalah stoikiometri.
Fakta dilapangan menunjukkan banyak pebelajar yang mempunyai pemahaman konseptual yang
lebih rendah dibandingkan algoritmiknya. Oleh karena itu dalam penyajiannya perlu
memperhatikan dan memberi penekanan yang seimbang baik aspek pemahaman konseptual
maupun algoritmik l, salah satunya dengan penerapan pembelajaran berbasis problem solving.
Pada implementasinya model problem solving memiliki kelemahan yaitu kesulitan pebelajar
ketika memecahkan problem-problem yang menuntut keterampilannya dalam menganalisis dan
menginternalisasi konsep-konsep yang terimplikasi di dalamnya. Kondisi tersebut dapat diatasi
dengan melatih proses berpikir mahasiswa. Proses berpikir erat kaitannya dengan kemampuan
penyelesaian masalah, Salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk melatih proses berpikir
adalah dengan menggunakan jurnal belajar dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui: (1) perbedaan pemahaman konseptual pebelajar yang dibelajarkan
dengan problem solving terintegrasi jurnal belajar dengan tanpa penggunaan jurnal belajar; (2)
perbedaan pemahaman algoritmik pebelajar yang dibelajarkan dengan problem solving
terintegrasi jurnal belajar dengan tanpa penggunaan jurnal belajar. Penelitian ini termasuk
dalam eksperimen semu dan menggunakan rancangan Counterbalance design. Kelas kontrol
dibelajarkan dengan model problem solving dan kelas ekperimen dibelajarkan dengan model
problem solving disertai jurnal belajar. Data penelitian adalah tes hasil belajar kognitif yang
diberikan setiap akhir pertemuan dan pada akhir pembelajaran . Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: (1) Pemahaman konseptual mahasiswa yang dibelajarkan dengan model problem solving
disertai jurnal belajar lebih tinggi daripada mahasiswa yang dibelajarkan dengan model
problem solving tanpa disertai jurnal belajar; (2) Pemahaman Algoritmik mahasiswa yang
dibelajarkan dengan model problem solving disertai jurnal belajar lebih tinggi daripada siswa
yang dibelajarkan dengan model problem solving tanpa disertai jurnal belajar.
Kata kunci: problem solving, jurnal belajar, pemahaman konseptual-algoritmik.

LATAR BELAKANG
Materi stoikiometri merupakan salah satu konsep dasar yang penting
dalam kimia. Okanlawon (2010:2) menyatakan stoikiometri merupakan cabang
dari ilmu kimia yang menyediakan informasi secara kuantitatif tentang reaksi
kimia termasuk menyelesaikan perhitungan kimia pada reaktan dan produk yang
terlibat dalam reaksi kimia. Stoikiometri kimia merupakan salah pokok bahasan
yang dianggap sulit dan menjadi momok bagi sebagian pebelajar, karena dalam
stoikiometri sebagian besar mengandung konsep-konsep yang bersifat abstrak dan
berjenjang, dari konsep yang sederhana menuju konsep-konsep yang lebih
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kompleks dan diajarkan secara konvensional (Schimd dan Jigneus: 2003:306).
Perhitungan stoikiometri membutuhkan rumus-rumus kimia yang mewakili
konsep-konsep kimia, dan pebelajar dituntut mampu menentukan rumus yang
digunakan dalam pemecahan masalah serta mampu menghubungkan data-data
antar konsep yang mendasarinya. (Hudle, Margaret, 2000:104).
Fakta di lapangan menunjukkan adanya krisis dalam pengajaran ilmu
kimia di Eropa saat ini yaitu ketidakmampuan mahasiswa dalam memahami
konsep-konsep inti dalam ilmu kimia, antara lain konsep mol dan stoikiometri
(Hudle, Margaret, 2000:104). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh
Nurwikandari dan Suagiarto (2004:68) mengungkapkan bahwa rendahnya
kemampuan pebelajar dalam menyelesaikan soal-soal pemahaman algortimik
dimungkinkan karena pebelajar tidak memahami konsep yang mendasarinya
sehingga pebelajar kebingungan untuk menentukan rumus matematikanya yang
harus digunakan. Terjadinya ketidakseimbangan antara pemahaman konseptual
dan pemahaman algoritmik menunjukkan bahwa proses pembelajaran selama ini
belum memfasilitasi perkembangan kedua pemahaman tersebut.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kesulitan siswa
dalam memahami aspek konseptual lebih dominan dibanding algoritmiknya.
Kesalahan siswa dalam memahami konsep-konsep stoikiometri secara konsisten
tersebut akan mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan matematikanya, disisi
lain siswa dapat mengerjakan soal perhitungan kimia dengan benar tetapi tidak
mempunyai jaminan bahwa siswa tersebut memiliki konsep yang benar. Proses
pembelajaran yang kurang tepat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Oleh
karena itu harus dilakukan perubahan dalam strategi pembelajaran dimana dalam
penyajiannya perlu memperhatikan dan memberi penekanan baik aspek
pemahaman konseptual maupun algoritmik secara proporsional.
Saat ini banyak dikembangkan pendekatan baru dalam pembelajaran, salah
satunya problem solving. Polya (2004) mengemukakan bahwa dalam metode
problem solving terdapat empat tahapan utama yang harus dilakukan, yaitu (1)
pemahaman terhadap masalah/analisis masalah, (2) pemikiran suatu rencana
penyelesaian, (3) pelaksanaan rencana pemecahan/implementasi, (4) peninjauan
kembali

hasil pemecahan masalah/verifikasi. Zoller ((1995:511) menyatakan

bahwa pengajaran dengan metode pemecahan masalah merupakan pengajaran
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yang dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada konsep, prinsip
dan hukum kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemecahan masalah disebut
problem solving.
Terkait dengan model pembelajaran yang sesuai digunakan, maka
pembelajaran dengan pendekatan problem solving sesuai dengan pembelajaran
stoikiometri, karena materi stoikiometri banyak memuat aturan–aturan dan
perhitungan yang rumit dan komplek, seperti yang dikemukakan oleh Okanlawon
(2010), stoikiometri merupakan salah satu fundamental dalam perhitungan kimia,
dalam perhitungan stoikiometri yang bersifat rumit dan kompleks. Problem
solving sangat cocok digunakan dalam mengajarkan materi yang banyak
melibatkan aturan-aturan khusus dan perhitungan. Pada penerapan model problem
solving, aktivitas pembelajaran didominasi oleh pebelajar sehingga diharapkan
pebelajar lebih banyak terlibat dalam proses belajar, frekuensi keterlibatan yang
cenderung tinggi dalam proses belajar mengakibatkan frekuensi stimulasi
intelektual yang diterima oleh pebelajar lebih banyak, sehingga akan
menyebabkan terjadinya proses ekuilibrasi yang hasilnya adalah perkembangan
intelek seseorang. Dalam metode ini pebelajar juga diharapkan mampu
menghadirkan

konsep-konsep

yang

telah

dimiliki

sebelumnya

guna

menyelesaikan permasalahan (soal-soal) yang dihadapi, sehingga nampak bahwa
metode problem solving, menyajikan suasana pembelajaran yang menuntut
kesimbangan antara pemahaman konseptual dan alogoritmik. Beberapa penelitian
yang berkaitan dengan penelitian ini, Bakar (2006) melaporkan remidi
menggunakan metode problem solving meningkatkan kemampuan pebelajar
dalam menyelesaikan soal konseptual dan algoritmik pada topik stoikiometri.
Selanjutnya hasil penelitian Istiqomah (2013) menyebutkan bahwa pembelajaran
remidi dengan problem solving dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan
algoritmik pada materi stoikiometri,
Namun

pada

implementasi

model

problem

solving

umumnya

memunculkan dilema, yaitu pebelajar belum terbiasa dengan model yang
diterapkan sehingga berdampak pada proses problem solving yang dilakukan.
Penelitian yang dilakukan Indrayana (2015) mengungkapkan bahwa pebelajar
mengalami kesulitan dalam proses pemecahan masalah dengan model LKS
problem solving. Kesulitan dalam pemecahan masalah dapat terjadi dimungkinkan

466

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

karena pebelajar belum terlatih untuk memanfaatkan informasi yang ada, serta
belum terampil mengatur strategi dalam menyelesaikan tugas.

Agar dapat

berhasil dalam memecahkan problem tersebut maka pebelajar harus terlebih
dahulu memahami tugas diberikan. Hal ini bisa terjadi jika pebelajar belajar
berpikir terhadap proses berpikirnya sendiri, sehingga dapat menerapkan strategistrategi khusus untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kesadaran akan proses
berpikir bermanfaat agar pebelajar dapat mengarahkan pembelajarannya untuk
merencanakan pendekatan dalam penyelesaian tugas, memonitor aktivitas selama
proses pemecahan dan mengecek hasil pembelajaran (Brown (tanpa tahun), dalam
Darling, tanpa tahun). Mengkonstruksi proses berpikir dapat dimulai dari
dimilikinya informasi awal, stimulus lingkungan, dan perhatian terhadap hal-hal
khusus yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Proses berpikir juga erat
kaitannya dengan kemampuan penyelesaian masalah, mengambil keputusan,
menentukan teknik belajar yang sesuai untuk dirinya (Arslan, 2012). Salah satu
cara yang dapat dipergunakan untuk melatih proses berpikir adalah dengan
menggunakan catatan yang tersusun dalam jurnal belajar dalam kegiatan
pembelajaran (Karataz dan Cengiz, 2015: 125).
Jurnal belajar berasal dari istilah learning Journal yang merupakan
dokumen yang secara terus menerus bertambah dan berkembang. Biasanya ditulis
oleh pebelajar sebagai rekaman terhadap perkembangan materi dan pemahaman
yang sedang dipelajari Jurnal belajar (Learning Journal) sering juga disebut
jurnal reflektif yaitu sebuah dokumen yang secara terus menerus bertambah dan
berkembang, biasanya oleh seorang pembelajar untuk mencatat setiap kemajuan
belajar (Sudrajat, 2010). Tujuan penulisan jurnal belajar adalah meningkatkan
hasil belajar melalui proses menulis dan berfikir tentang proses belajar.
Penggunaan jurnal belajar merupakan kegiatan yang dapat dibiasakan untuk
melatih proses berpikir sekaligus meningkatkan pemahaman konsep pebelajar.
Menggunakan jurnal belajar untuk dibaca ulang akan membantu mahapebelajar
memahami

konsep-konsep

penting

dalam

stoikiometri

sehingga

lebih

mengarahkan pemahaman konsep penting yang perlu untuk dipelajari dalam
pemecahan masalah konseptual maupun algoritmik stoikiometri. Catatan yang
terstruktur dengan baik seperti jurnal belajar akan memudahkan pebelajar
mencermati bagian penting yang dibutuhkan untuk diingat kembali sekaligus
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berpengaruh signifikan terhadap kemampuan kognitif (Cazan, 2012). Hal ini
diperkuat oleh penelitian Bean, (2011) bahwa tingkat keberhasilan penulisan
jurnal 90% sehingga dapat meningkatkan nilai ujian. Berdasarkan fakta-fakta
diatas peneliti tertarik untuk mengetahui ―pengaruh integrasi jurnal belajar
dalam pembelajaran berbasis problem solving terhadap pemahaman konseptualalgoritmik mahasiswa”.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di jurusan kimia salah satu perguruan tinggi negeri
di kota Malang pada mahasiswa semester 1. Penelitian ini termasuk dalam
eksperimen semu dan menggunakan rancangan Counterbalance design. Pada
rancangan ini masing-masing group memiliki kesempatan untuk menjadi kelas
kontrol maupun eksperimen. Kelas kontrol dibelajarkan dengan model problem
solving dan kelas ekperimen dibelajarkan dengan model problem solving disertai
Jurnal Belajar. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random
sampling. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut diperoleh dua kelas,
yaitu off G dan off Secara skematis rancangan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Pola Desain Penelitian
Group
Putaran 1
Perlakuan
Posttest

Ujian
Sumatif
O2
O2

Perlakuan

Putaran 2
Posttest

X
O1
C
O1
I
C
O1
X
O1
II
Keterangan :
I dan II : Group Kelas (Eksperimen dan kontrol):
X
: Pembelajaran dengan model problem solving diintegrasi dengan jurnal belajar
C
: Pembelajaran dengan model problem solving
O1
: Postest setiap akhir perlakuan
O2
: Ujian sumatif yang dilakuan 1 kali tiap akhir putaran

Ujian
Sumatif
O2
O2

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua,
yaitu instrument perlakuan dan instrumen pengukuran. Instrumen perlakuan yang
meliputi rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan
Mahasiswa (LKM). Instrumen pengukuran yaitu tes hasil belajar kognitif.
Berdasarkan validasi oleh ahli diperoleh validitas RPP dan LKS sebesar 98,4 %
dan soal tes hasil belajar kognitif sebesar 87,2 %. Hasil validasi tersebut
menyatakan bahwa instrumen dinyatakan valid. Sementara itu, berdasarkan hasil
perhitungan reliabilitas terhadap soal tes hasil belajar kognitif diperoleh nilai
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reliabilitas sebesar 0,897. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa butir soal
tes hasil belajar kognitif yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Data yang
diperoleh dari penelitian dianalisis secara statistik dan dideskripsikan. Analisis
statistik yang digunakan adalah analisis independent sample T test.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil tes pemahaman konseptual, telah diketahui bahwa
mahasiswa yang dibelajarkan dengan problem solving disertai jurnal belajar
memiliki skor rata-rata posttest dan ujian sumatif lebih tinggi dari pada mahasiswa
yang hanya dibelajarkan dengan model problem solving tanpa jurnal belajar,
seperti disajikan pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.2 berikut ini.
Tabel 2. Deskripsi Hasil Pemahaman Konseptual

Kelas/
Group
Eksperime
n (Off I)
Kontrol
(Off G)

Putaran 1
Skor rata-rata
Postest
Ujian
harian
Sumatif
31
66.3
84.6
N

35

59.3

72.9

Kelas/
Group
Eksperime
n (Off G)
Kontrol
(Off I)

Putaran 2
N
Skor rata-rata
Posstest
Ujian
harian
Sumatif
35
58.3
77.6
31

54.8

62.7

Pemahaman algoritmik yang dimiliki oleh mahasiswa pada materi
stoikiometri diukur dengan menggunakan soal yang dalam penyelesaiannya
menerapkan perhitungan matematis. Soal pemahaman algoritmik terdiri dari 12
nomor pada putaran ke-1 dan 7 nomor pada putaran ke-2. Berdasarkan hasil tes
pemahaman algoritmik, telah diketahui bahwa mahasiswa yang dibelajarkan
dengan problem solving disertai jurnal belajar memiliki skor rata-rata posttest dan
ujian sumatif lebih tinggi dari pada mahasiswa yang hanya dibelajarkan dengan
model problem solving tanpa jurnal belajar, seperti disajikan pada Tabel 4.3 dan
Gambar 4.3 berikut ini.
Tabel 3. Deskripsi Hasil Pemahaman Konseptual

Kelas/
Group
Eksperime
n (Off I)
Kontrol
(Off G)

Putaran 1
Skor rata-rata
Postest
Ujian
harian
Sumatif
31
71.1
91.4
N

35

59.5

82.2

Kelas/
Group
Eksperime
n (Off G)
Kontrol
(Off I)

Putaran 2
N
Skor rata-rata
Posstest
Ujian
harian
Sumatif
35
63.8
85.1
31

58.4

63.1
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Adapun Perbedaan kemampuan dalam memahami materi stoikiometri
dapat dilihat lebih dalam berdasarkan persentasi jawaban benar mahasiswa pada
tes pemahaman konseptual maupun algoritmik seperti yang disajikan pada Tabel
4.4 berikut ini.
Tabel. 4. Distribusi Jawaban Benar Pemahaman Konseptual dan Algoritmik
PUTARAN 1
Nomor Soal
No

Indikator

PK

1

Mendefinisikan massa atom relatif

1

2

Menentukan massa atom relative

2

3

Menentukan massa rata-rata suatu unsure
Menentukan
massa
molekuler
berdasarkan massa atom penyususnya
Menentukan massa rumus relatif suatu
senyawa ion

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PA

Persentasi Jawaban Benar (%)
Konseptual
Off I
Off G
(E)
(K)
100.00

100.00

100.00

97.14

3
5

4

90.32

85.71

6

Mendefinisikan konsep mol
Menjelaskan hubungan mol dan bilangan
Avogadro
Menjelaskan hubungan mol dengan
jumlah partikel
Menjelaskan hubungan mol dengan
massa molar
Menjelaskan hubungan mol dengan
massa zat
Mengkonversi mol dengan massa zat dan
jumlah partikel
Menentukan persen komposisi suatu
senyawa
Menentukan rumus empiris suatu
senyawa
Menentukan rumus molekul suatu
senyawa

7

80.65

48.57

8

80.65

62.86

Algoritmik
Off I
Off G
(E)
(K)

83.87

54.29

100.00

88.57

96.70

88.57

9

10

100.00

94.29

96.77

91.43

11

12

96.77

88.57

100.00

94.29

93.55

94.29

93.55

88.57

95.16

84.29

83.87

78.57

74.19

80.00

13
14

15
16,
17

96.77

71.43

18,19
21

20

RATA-RATA

16.31

5.17

84.61

72.64

91.77

84.29

PUTARAN 2
Nomor Soal
No

Indikator

1

Menuliskan persamaan reaksi setara
berdasarkan hukum kekekalan massa
Menjelaskan makna suatu persamaan
reaksi
Menuliskan
persamaan
reaksi
keseluruhan dari suatu reaksi berantai
Menentukan jumlah reaktan dan produk
dari suatu persamaan reaksi kimia

2
3
4

PK

PA

Persentasi Jawaban Benar %
Konseptual
Off I
Off G (E)
(K)

1,2

78.57

72.58

3

94.29

90.32

Algoritmik
Off G
Off I
(E)
(K)

4

5

60.00

45.16

97.14

74.19

6

7,8,9

100.00

58.06

90.48

64.52
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6

7

Menentukan pereaksi yang berlebih
(excess reactan) dan pereaksi yang
jumlahnya terbatas (limiting reactan)
dalam suatu reaksi kimia
Menerapkan
konsep
mol
untuk
menentukan jumlah reaktan dan produk
pada reaksi dengan pereaksi terbatas
Menentukan
persen
hasil
reaksi
sebenarnya (yield percent)
RATA-RATA
Keterangan :
PK
: Pemahaman Konseptual
PA
: Pemahaman Algoritmik
E
: Kelas Eksperimen
K
: Kelas Kontrol

10

11

85.71

83.87

85.71

67.74

13

12

31.43

16.13

65.71

41.94

94.29

64.52

86.67

62.58

14
75.00

61.02

Pada Tabel 4, secara umum menunjukkan bahwa persentase jawaban benar
kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol baik untuk putaran ke-1
maupun putaran ke-2, artinya penggunaan jurnal belajar pada pembelajaran
berbasis problem solving mampu meningkatkan pemahaman konseptual dan
algortimik mahasiswa.
Pada putaran ke-1 terdiri dari 12 indikator, dimana dari indikator tersebut
dipecah menjadi 9 soal konseptual dan 12 soal algoritmik. Soal konseptual dengan
persentase jawaban benar terendah antara lain pada soal nomor 21 dengan
indikator menentukan rumus molekul senyawa, dimana hanya 16,3% mahasiswa
kelas eksperimen dan 5,71% mahasiswa kelas kontrol yang menjawab benar.
Kemudian dilanjutkan dengan soal nomor 7, dengan indikator mendefinisikan
konsep mol dimana 80,65% mahasiswa kelas ekperimen menjawab benar dan
hanya 48,75% mahasiswa kelas kontrol menjawab benar. Selisih persentase paling
tinggi terdapat pada soal nomor 6 dan 14 untuk soal konseptual dengan indikator
mendefinisikan konsep mol dan menentukan rumus molekul dan soal nomor 3
untuk soal algoritmik dengan indikator menentukan massa rata-rata suatu unsur.
Pada putaran ke-2, terdiri dari 7 indikator yang dipecah menjadi 7 soal
konseptual dan 7 soal algoritmik. Selisih terbesar antara kelas eksperimen dan
kelas kontrol terdapat pada soal nomor 6 dan13 untuk soal konseptual, dengan
indikator masing-masing yaitu menentukan jumlah reaktan dan produk dari suatu
persamaan reaksi kimia dan menerapkan konsep mol untuk menentukan jumlah
reaktan dan produk pada reaksi dengan pereaksi terbatas. Kemudian untuk soal
algoritmik selisih terbesar antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen terdapat
pada nomor soal 12 dan 14 dengan indikator masing-masing yaitu menerapkan
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konsep mol untuk menentukan jumlah reaktan dan produk pada reaksi dengan
pereaksi terbatas dan menentukan persen hasil reaksi sebenarnya (yield percent).
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan independent sample T
test dengan menggunakan program SPSS 17 for windows. Pengambilan keputusan
dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi dengan alfa. Jika nilai
signifikasi < 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sebaliknya jika nilai
signifikasi, 5%, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Ringkasan hasil analisis
pengaruh model pembelajaran yaitu integrasi jurnal belajar pada pembelajaran
berbasis problem solving dan dengan tanpa integrasi jurnal terhadap pemahaman
konseptual dan algorimik diberikan pada Tabel 4.5. Hasil uji hipotesis
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17.
Tabel. 5 Ringkasan hasil uji independent sample T test
Leven‟test For Equalty of
t-test for Equality of means
Dependent
Variance
Variable
F
Sig
t
Sig(2-tailed)
Rotation 1
P_Konseptual
0.820
0.369
3.007
0.004
P_Algoritmik
0.322
0.572
3.571
0.001
Rotation 2
P-Konseptual
1.980
0,01
-2.446
0.017
P_Algoritmik
3.468
0.067
-4.184
0.000

Berdasarkan Tabel 5 tentang hasil analisis dengan uji independent sample
T test dapat diketahui sebagai berikut.
Pengaruh jurnal belajar pada pembelajaran berbasis problem solving
terhadap pemahaman konseptual.
Berdasarkan hasil independent sample T test pada tabel 4.5, mahasiswa
kelas kontrol yang dibelajarkan dengan model problem solving, dan mahasiswa
kelas eksperimen yang dibelajarkan dengan problem solving disertai jurnal belajar
berbeda signifikan , dimana pada putaran 1 nilai sig pemahaman konseptual
(0.004) < (0,05), begitu juga setelah sampel diputar dimana off I yang awalnya
menjadi kelas eksperimen berganti menjadi kelas kontrol, dan off G yang mulanya
menjadi kelas kontrol berganti menjadi kelas eksperimen, terjadi perbedaan yang
signifikan pada pemahaman konseptual dimana nilai sig (0.017) < (0.05). Hal ini
berarti Ho ditolak dan H1 diterima, yaitu ada perbedaan pemahaman konseptual
yang signifikan antara mahasiswa yang dibelajarkan dengan model problem
solving, dengan mahasiswa yang dibelajarkan dengan problem solving disertai
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jurnal belajar. Hal ini didukung dengan perbedaan rata-rata hasil pemahaman
konseptual mahasiswa yang dibelajarkan dengan perlakuan tersebut.
Pengaruh jurnal belajar pada pembelajaran berbasis problem solving
terhadap pemahaman algoritmik.
Berdasarkan hasil independent sample T test pada tabel 4.5, mahasiswa
kelas kontrol yang dibelajarkan dengan model problem solving, dan mahasiswa
kelas eksperimen yang dibelajarkan dengan problem solving disertai jurnal belajar
berbeda signifikan, dimana pada putaran 1 nilai sig pemahaman algoritmik
(0.001) < (0,05), begitu juga setelah sampel diputar dimana off I yang awalnya
menjadi kelas eksperimen berganti menjadi kelas kontrol, dan off G yang mulanya
menjadi kelas kontrol berganti menjadi kelas eksperimen, terjadi perbedaan yang
signifikan pada pemahaman algoritmik dimana nilai sig (0.000) < (0.05). Hal ini
berarti Ho ditolak dan H1 diterima, yaitu ada perbedaan pemahaman algoritmik
yang signifikan antara mahasiswa yang dibelajarkan dengan model problem
solving, dengan mahasiswa yang dibelajarkan dengan problem solving disertai
jurnal belajar. Hal ini didukung dengan perbedaan rata-rata hasil pemahaman
konseptual mahasiswa yang dibelajarkan dengan perlakuan tersebut..

PEMBAHASAN
Hasil belajar dalam penelitian ini mencakup dua aspek yaitu pemahaman
konseptual dan pemahaman algoritmik. Hasil yang didapatkan dalam penelitian
ini menunjukkan nilai rata-rata postes serta ujian sumatif baik pemahaman
konseptual maupun pemahaman algoritmik untuk kelas eksperimen lebih tinggi
dari pada kelas kontrol, hal ini diperkuat dengan uji hipotesis dimana hasil kedua
kelas memiliki perbedaan yang signifikan, baik untuk putaran ke-1 maupun
putaran ke-2.
Perolehan hasil pemahamaan konseptual-algoritmik yang lebih tinggi ini
disebabkan ketika menulis jurnal belajar mahasiswa akan merefleksikan
perkembangan belajar telah dicapai antara lain konsep-konsep dan keterampilan
apa saja yang telah dicapai serta kesulitan yang mereka hadapi. Dengan demikian
siswa akan menyadari kemampuan dan kekurangan yang dimilkinya. Kondisi
seperti teramati pada hampir semua mahasiswa saat pertemuan-pertemuan awal.
Mereka rata-rata mengaku masih merasa kesulitan menyampaikan kesulitan dalam
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bentuk bahasa tulis yang harus disampaikan. Misalnya salah satu mahasiswa
berikut ini menuliskan jurnal tentang konsep dan keterampilan yang diperoleh
seperti berikut ini:
“Konsep yang sudah diperoleh yaitu massa atom relatif, massa molekul
relatif”
Pernyataan yang disampaikan tersebut menunjukkan mahasiswa belum
mampu mendeskripsikan dengan detail, apa yang dirasakan konsep massa atom
relatif dan massa molekul itu seperti apa. Mahasiswa belum bisa memetakan
konsep-konsep apa saja yang sudah diperoleh, kaitan antar konsep dan konsepkonsep yang belum dikuasi. Akibatnya untuk menyelesaikan masalah yang belum
jelas tersebut mahasiswa mengalami kesulitan untuk mencari solusi atau
pemecahan masalah. Hal ini terlihat terhambatnya pada proses pengerjaan LKM
dengan tahap problem solving dengan skor rata-rata LKM 1 68. Perbaikan yang
dilakukan berdasarkan refleksi antara lain: 1) menjelaskan ulang teknis pengisian
jurnal belajar, 2) menunjukkan hasil jurnal sebelumnya yang sudah dikoreksi
untuk dievaluasi, dan 3) memberikan waktu lebih banyak untuk kesempatan
menuliskan jurnal belajar bagi mahasiswa.
Pembiasaan penggunaan jurnal belajar menjadikan mahasiswa memiliki
lingkungan belajar yang kondusif sehingga menjadikan proses berpikirnya lebih
sistematis dan dapat meningkatkan pemahaman konsep melalui penyelesaian soal
dalam Lembar Kerja Mahasiswa (LKM). Pertemuan 2 hingga ke-3 menunjukkan
hasil adanya proses berpikir mahasiswa yang cenderung lebih sistematis.
Nampaknya hasil refleksi yang dilakukan dosen dengan memberikan masukan
pada setiap akhir perkuliahan memberikan dampak nyata. Pada refleksi tatap
muka 2, direncanakan untuk lebih menekankan penulisan jurnal belajar dengan
memandu secara jelas pada setiap komponen melalui pembatasan waktu
penulisan. Adanya pemberian penekanan, pemanduan, dan memberikan waktu
untuk menuliskan jurnal belajar menjadikan mahasiswa lebih fokus dalam
menulis sehingga berdampak pada proses berpikir yang lebih sistematis meskipun
secara perlahan dan butuh penyesuaian.
Kondisi hasil penelitian dengan menggunakan jurnal belajar yang
menunjukkan lebih sistematisnya proses berpikir mahasiswa. Hal ini berdampak
pada proses problem solving yang dilakukan, dimana mahasiswa pada pertemuan
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ke-2 dan ke-3 mahasiswa sudah beradaptasi dengan cepat dalam melakukan
problem solving dalam memecahkan problem-problem LKM, dilihat dari skor
rata-rata LKM 2 dan 3 berturut-turut 74 dan 80, mengalami kenaikan signifikan.
Kemampuan mahasiswa dalam memantau perkembangan belajarnya dan
umpan balik yang diberikan oleh dosen melalui jurnal belajar yang ditulis oleh
mahasiswa akan memudahkan mahasiswa memahami materi pembelajaran yang
dihadapinya. Hal ini akan berdampak pada hasil belajar yang akan didapat
mahasiswa. Semakin baik kemampuan memantau perkembangan belajarnya dan
semakin sering dosen memberikan umpan balik kepada mahasiswa, maka hasil
belajar yang dicapai oleh mahasiswa akan lebih tinggi.
Dianovsky dan Wink (2012) mengungkapkan tujuan penulisan jurnal
adalah agar siswa mampu mengkonstruk ide dan membuat hubungan/koneksi
antarkonsep tidak sekedar menghapal konsep-konsep tertentu. Selain itu jurnal
belajar akan memberi kesempatan kepada siswa untuk membangun pemahaman
tentang konsep penting serta memberi kesempatan kepada dosen untuk menilai
tingkat perkembangan pemahaman mahasiswa untuk berfikir dan menuliskan
konsep yang akan membantu untuk memperdalam pemahaman mahasiswa.
dirinya sendiri tentang apa yang baru dipelajarinya.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, terdapat beberapa simpulan,
yaitu: (1) Pemahaman konseptual mahasiswa yang dibelajarkan dengan model
problem solving disertai jurnal belajar lebih tinggi daripada mahasiswa yang
dibelajarkan dengan model problem solving tanpa disertai jurnal belajar; (2)
Pemahaman Algoritmik mahasiswa yang dibelajarkan dengan model problem
solving disertai jurnal belajar

lebih tinggi daripada siswa yang dibelajarkan

dengan model problem solving tanpa disertai jurnal belajar.
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PENGEMBANGAN KURIKULUM FUNGSIONAL BAGI ANAK
BERKEBUTUHAN KHUSUS MENGGUNAKAN ANALISA TUGAS
Sukotjo
E-mail: mmsukotjo@yahoo.com

ABSTRAK
Perbedaan kemampuan anak berkebutuhan khusus dibandingkan rata-rata teman di kelasnya,
kemungkinan terjadi di sekolah inklusi. Terdapat perbedaan target pencapaian materi antara
siswa berkebutuhan khusus dengan siswa reguler di kelasnya. Pelayanan pendidikan yang inklusif
menuntut pelayanan pendidikan yang sesuai dengan individu siswa, termasuk anak berkebutuhan
khusus. Kesenjangan kemampuan para siswa menuntut guru mengadakan modifikasi dalam hal
metode pembelajaran, bahan ajar yang digunakan, maupun kompeteni yang harus dicapai oleh
siswa. Dengan demikian memungkinkan terjadi di dalam kelas siswa belajar dengan tema atau
mata pelajaran yang sama, tetapi dengan kedalaman materi yang berbeda. Kurikulum yang
bersifat individual dikembangkan mengacu pada hasi assessmen kemampuan siswa.
Pendekatan analisa tugas, yang dapat diartikan sebagai mengurai materi belajar secara
sistematis menjadi komponen-kompenen yang lebih rinci serta diajarkan tahap demi tahap sesuai
pencapaian siswa, merupakan salah satu alternatif modifikasi kurikulum yang dapat dilakukan
guru. Dengan analisa tugas ini anak dapat belajar dengan scoup dan sequnces sesuai dengan
irama belajar mereka.
Kata Kunci: Kurikulum Fungsional, Anak Berkebutuhan Khusus, Analisa Tugas

PENDAHULUAN
Dalam pendidikan khusus yang melayani pendidikan bagi anak
berkebutuhan khusus, kegiatan pembelajaran dikembangkan dari kebutuhan
ketrampilan agar anak dapat hidup di masyarakat. Sehingga diharapkan setelah
mereka menyelesaikan pendidikannya mereka dapat hidup secara layak di
masyarakat. Meeka dapat hidup secara mandiri, hidup tanpa ketergantunngan pada
orang lain. Setidaknya, mereka tidak terlalu membebani keluarga atau masyarakat
tempat mereka berada. Mereka diharapkan dapa melakukan hal-hal pribadinya
secara mandiri.
Kurikulum yang dikembangkan bagi siswa berbendidikan khusus tentu
saja selayaknya tidak sama dengan siswa pada umumnya di sekolah reguler.
Modifikasi kurikulum diperlukan agar siswa dapat menguasai pelajaran yang
disampaikan oleh guru. Pada sisi lain siswa tunagrahita juga memerlukan
pembelajaran yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kurikulum yang mengacu pada life skill lebih diperlukan bagi siswa tunagrahita.
Pengembangan fungsional kurikulum bukanlah berarti adanya dualisme
dalam pengembangan kurikulum bagi siswa dengan hambatan intelektual,
akurukulum fungsional dapat dikembangkan dengan mengacu pada bahan-bahan
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matapelajaran yang telah dikembangkan pada materi kurikulum yang berlaku.
Penngembangan materi atau bahan pelajaran selanjutnya diekmbangkan pada
penguasaan materi pelajaran yang terkait dengan kehidupa sehari- hari anak.
Fokus dari kurikulum fungsional adalah peningkatan kemandirian
meskipun pengajaran dari keterampilan hidup fungsional. Kurikulum menekankan
keterampilan hidup bahwa pemuda childrenand dengan berat cacat kognitif yang
diperlukan dalam lingkungan mereka saat ini dan di masa depan akan
membutuhkan lingkungan. Kecakapan hidup mencakup keterampilan seperti
perawatan pribadi, keterampilan sosial, identifikasi uang dan manajemen,
kemampuan

komunikasi,

persiapan

makanan,

rekreasi

dan

bersantai.

Pengembangan dan pelaksanaan program harus menghormati pilihan pribadi
setiap individu dan terjadi dalam keputusan yang didukung proses pengambilan
keputusan. Fungsional kurikulum mengidentifikasi "apa‖ yang akan diajarkan
(outcome). Kemudian, dengan menggunakan panduan kurikulum fungsional,
pendidik mengindividualisasikan program siswa untuk membangun kekuatan
siswa. Dalam pelaksanaan kurikulum, penting diingat bahwa fokus pendidik pada
transfer dan generalisasi keterampilan berhubungan dengan situasi kehidupan
sehari-hari.

PEMBAHASAN
Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengembangkan kurikulum
fungsional yang mengacu pada kebutuhan siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu cara pengembangan fungsional kurikulum. Salah satu cara yang banyak
dilakukan untuk megembangkan kurikulum fungsional bagi siswa dengan
hambatan intelektual adalah dilakukan dengan pendekatan yang disebut dengan
analisa tugas.
Pengertian analisa tugas
Analisa tugas merupakan terjemahan bebas dari task analysis yang pada
awalnya banyak dilakukan dalam bidang managemen dan pengembangan tugas
atau pekerjaan. Analisa tugas sendiri dapat didefinisikan sebagai identifikasi yang
dilakukan secara sistimatik dari suatu elemen dasar suatu pekerjaan dengan
mengurai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk menguasai suatu
tugas atau pekerjaan. Informasi ini diperlukan dalam menentukan tujuan,
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program, dan alat evaluasi pada penyusunan aktifitas yang diperlukan
Selanjutnya Marc Gold (1995) mendefinisikan penggunaan istilah analisa
tugas dalam pendidikan khusus sebagai semua aktifitas yang akurat yang
diperlukan agar seorang anak dapat menguasai suatu ketrampilan. Sehingga dalam
analisa tugas antara seseorang dengan orang lainnya kemungkinan berbeda,
perbedaan tersebut antara lain disebabkan adanya perbedaan kemampuan, potensi,
dan kondisi fisik dari setiap individu.
Analisa tugas ini pada dasarnya merupakan strategi pembelajaran yang
diberikan kepada individu sesuai dengan kondisinya, baik kondisi fisik, fungsi
intelektual, dankemampuan yang telah dimiliki siswa.
Pengembangan analisa tugas
Mengembangkan analisa tugas pada dasarnya adalah mengembangkan
rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan individu siswa,
rancangan pembelajaran tersebut dibuat berdasarkan profil siswa yang
dikembangkan berdasarkan asesmen pembelajaran untuk siswa tersebut.
Selanjutnya Marc Gold menjelaskan bahwa terdapat 3 komponen adalam
mengembangkan analisa tugas untuk siswa dengan hambatan intelektual;
komponen tersebut adalah: (1) metode; (2) kontent; (3) prosedur. Ketiga
komponen tersebut merupakan suatu sistem yang menyatu dalam pengembangan
analisa tugas.
Penggunaan metode pembelajaran yang dikembangkan guru pada
umumnya mengacu pada kesesuaian dengan materi pelajaran. Umumnya guru
kurang memperhatikan apakah metode tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa.
Alternatif metode perlu diperhatikan, karena siswa kemungkinan mempunyai cara
kerja atau cara berpikir yangberbeda dengan siswa yang lain.
Kontent dalam analisa tugas mengacu pada langkah-langkah yang harus
dilakukan agar seseorang dapat melakukan suatu kegiatan ataupun menunjukan
ketrampilannya. Langkah-fangkah tersebut dikembangkan dengan memperhatikan
kemampuan yang telah dikuasai siswa, kondisi fisik, ataupun hal-hal fain yang
berhubungan keadaan siswa. Penguraian langkah-fangkah yang perlu dilakukan
agar siswa dapat menguasai kemampuan Pengembangan kontent perlu dilakukan
secara sistimatis agar siswa dapat melakukan tahapan kegiatan dengan baik
Proses analisa tugas berarti membuat rancangan strategi untuk
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mengembangkan kontent Bagaimana suatu bagian dari kontent akan diajarkan dan
bagaimana urutan pembelajaran kontent dirancang dalam proses analisa tugas.
Dalam proses pengembangan analisa tugas ditentukan sub kompetensi apakah
yang akan diajarkan terlebih dahulu, serta urutan pembelajaran selanjutnya. Cara
pengumpulan informasi yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan siswa
dalam menguasai suatu sub kompetensi perlu direncanakan pelaksanaannya dalam
proses analisaa tugas. Sehingga rantai kegiatan dapat dirancang seuai dengan
kebutuhan terdapat berbagai format pengembangan analisa tugas . Masing-masing
ahli memberikan saran bagaimana mengembangkan analisa tugas yang efektif
yang dapat digunakan dengan baik sehingga terjadi kolaborasi kegiatan antara
guru dan orang tua. Linsley mengembangkan pengembangan analisa tugas dalam
lima tahap sebagai berikut;
1) Menentukan metode; bagaimana tugas-tugas akan dilakukan
2) Mengembangkan kontent: bagaimana mengurai tugas menjadi unit-unit
pembelajaran
3) Proses; format apa yang digunakan dan bagaimana memperoleh umpan balik
4) Pembelajaran (pelatihan); melakukan kegiatan pembelajaran
5) Mengkaji proses analisa tugas; melakukan asesmen-evaluasi apakah kegiatan
sudah sesuai dengan rancangan.
Mengembangkan konten
Kontent analisa tugas adakalanya disebut juga sebagai uraian kegiatan
daiam melakukan kegiatan (dalam hal ini pembelajaran untuk anak denngan
hambatan intelektual) menjadi unit-unit pembelajaran yang lebih kecik Dengan
unit-unit pembelajaran yang lebih rinci ini kegiatan pembelajaran dapat dilakukan
lebih mudah dan terurut, sehingga permasalahan yang dihadapi siswa dapat
dilihat, diassesmen, dan dilakukan perbaikan,
Pengembangan konten analisa tugas perlu dilakkukan secara sistimatis
sehingga kemampan yang akan diajarkan dapt terurai dengan baik. Pottet (1984)
menyarankan pengembangan konten analisa tugas dapat dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:
1) Tentukan target kemampuan yang harus dikuasai anak
2) Uraikan prasyarat kemampuan yang perlu dikuasai anak menjadi unit-unit
yang lebih kecil
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3) Jika mungkin uraikan lebih rinci unit-unit tersebut menjadi lebih rinci lagi
4) Urutkan urian unit-unit menurut logika penyampaiannya
5) Perhatikan dan renungkan apakah terdapat hal-hal lain yang perlu
ditambahkan atau terdapat unit-unit yang tidak perlu diajarkan
6) Tambahkan atau kurangi unit-unit tersebut sesuai kebutuhan siswa
Dalam

pengembangan

kemampuan

kompensatoris

guru

perlu

memperhatikan kecenderungan masyarakat dalam melakukan kegiatan yang akan
diiajarkan siswa dan kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan dan potensi
siswa untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga target kemampuan yang
dikuasai siswa tidak terlalu berat bagi siswa dan sesuai dengan kebiasaan yang
berlaku di masyarakat. Prasyarat fisik dan intelektual fungsional yang dapat
dikuasai anak perlu mendapat perhatian sehingga pengembangan pembelajaran
dapat dilakukan secara bertahap menurut squence yang sesuai dengan kondisi
siswa. Tahapan pengembangan analisa tugas dapat dilakukan dengan diagram di
bawah ini

Stop jika anak dapat
melakukan Mulai
kegiatan

Analisa tugas dan asesmen-evaluasi
Analisa tugas pada dasarnya dikembangkan untuk menata rancangan dan
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi anak, agar anak dapat
melakukan pembelajaran yang sesuai. Tetapi agar pelaksanaan pembelajaran
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dapat berlangsung secara optimal, format analisa tugas dapat digunakan dalam
mengembangkan evaluasi-assesment. Kontent analisa tugas yang dikembangkan
secara umum (belum mengacu pada kebutuhan individu), dapat dipergunakan
untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan penilaian hasil belajar siswa.
Dalam pelaksanaannya acuan analisa tugas yang telah dibuat dapat
digunakan sebagai penilaian proses. Sehingga dalam pengembangannya analisa
tugas dapat disertai dengan penilaian pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan
siswa. Komponen penilai performa siswa dapat dilengkapi dengan perilaku yang
dapat dilakukan siswa. Salah satu contoh format penilaian adalah sebagai tabel di
bawah.
Hasil
No

Aspek

DM DBL DBF

BM

Keterangan

Ket;
DM ; dapat melakukan dengan mandiri
BL : dapat melakukan dengan bantuan lisan
DBF : dapat melakukan dengan bantuan fisik
Keteranngan dapat diisi dengan permasalahan anak dalam melakukan aspek
yang dinilai
Jika kita melakukan assesmen (penilaian) awal guna mendapatkan
informasi yang akurat tentang kemampuan siswa, berarti guru telah melakukan
asesmen awal. Ketika guru dalam pembelajarannya menggunakan analisa tugas
dan selalu mengkontrol perlehan siswa dengan menggunakan tabel di atas berarti
guru melakukan assesmen-evaluasi pada proses kegiatan. Selanjutnya jika guru
menggunakan format di atas sebagai bahan laporan akhir kegiatan pembelajaran
yang akan dijadikan acuan pengembangan pembelajaran selanjutnya, maka guru
telah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Sehingga jika guru melakukan seluruh
tahapan dengan menggunakan format tabel di atas, dapat dikatakan assesmenevaluasi guru dilakukan secara dinamis.
PENUTUP
Analisa tugas yang pada mulanya dikembangkan untuk mengembangkan
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program pembelajaran individual bagi anak berkebutuhan khusus, dapat pula
digunakan guru untuk mengembangkan langkah-langkah yang harus dilakukan
untuk melakukan assesmen fungsional utuk memahami kemampuan awal siswa.
Dengan menggunakan tahapan analisa tugas guru dapat mengembangkan tahapan
penguasaan suatu kompetensi atau ketrmapilan . Uraian tugas yang telah rinci
tersebut dapat dikembangkan untuk pembuatan instrumen assesmen fungsional.
Berdasarkan hasil assesmen tersebut dapat dibuat rancangan pembelajaran yang
sesuai kebutuhan belajar siswa berikutnya secara bertahap.
Langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan pengembangan analisa
tugas, dapat membantu guru mengembangkan pembelajaran yang bersifat
individual. Dengan demikian guru telah melakukan modifikasi kurikulum bagi
anak berkebutuhan khusus.
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MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN MELALUI PENGEMBANGAN BAHAN AJAR
Yoto
Dosen Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang
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ABSTRAK
Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum sebagai suatu rancangan pendidikan memiliki
posisi yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum.
Pentingnya peran kurikulum sebagai pusat kegiatan pendidikan, maka penyelenggaraannya harus
ditunjang dengan bahan ajar yang memadahi. Kurikulum berbasis kompetensi di SMK adalah
mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Suksesnya
pembelajaran di sekolah hendahnya didukung oleh adanya pendayagunaan bahan ajar yang
sesuai dengan kurikulum dan tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu pengembangan bahan ajar
dari para guru di SMK menjadi sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran dan
meningkatan mutu lulusan.
Kata Kunci: mutu pembelajaran, pengembangan, bahan ajar

PENDAHULUAN
Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu lembaga pendidikan
yang bertanggung jawab untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki
kemampuan, keterampilan, dan keahlian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional menjelaskan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) secara lebih spesifik, bahwa pendidikan menengah
kejuruan

adalah

pendidikan

pada

jenjang

pendidikan

menengah

yang

mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk jenis pekerjaan tertentu.
Salah satu aspek yang menunjang dalam proses pendidikan adalah kurikulum.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kurikulum adalah seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Pelaksanaan Kurikulum 2013 merupakan lanjutan dari pengembangan
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada Tahun 2004 yang
mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
penjelasan Pasal 35, menguraikan bahwa kompetensi lulusan merupakan
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
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keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini
merupakan bagian dari uji publik Kurikulum 2013 yang diharapkan dapat
menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat terkait tentang pentingnya
pengembangan bahan ajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pada
akhirnya akan meningkatkan mutu lulusan. Oleh karena itu dalam meningkatkan
mutu pendidikan maka pengembangan bahan ajar harus secara terus menerus
dikembangkan sesuai dengan tuntutan kurikulum (Permendikbud, 2012).
Pembelajaran adalah memotivasi dan memberikan fasilitas kepada siswa
agar dapat belajar secara mandiri (Gintings: 2007). Pembelajaran yang demikian
selaras dengan pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh John Dewey
yaitu ―learning by doing”, artinya bahwa dengan memberikan kebebasan kepada
peserta didik untuk belajar secara mandiri dia akan menemukan sesuatu dengan
proses belajar yang alami dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan teori
pembelajaran

dengan

pendekatan

kontekstual

yang

menyatakan

bahwa

pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar dimana guru menghadirkan
situasi dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa mebuat hubungan antara
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka
sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Nurhadi; Yasin dan Senduk, 2004).
Dengan konsep itu diharapkan pembelajaran akan lebih bermakna dan proses
pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan
mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa.
Pembelajaran di SMK hendaknya sesuai dengan apa dijelaskan dalam
Kepmendikbud Republik Indonesia Nomor: 0490/U/1992, tentang Sekolah
Menengah Kejuruan, yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan di SMK adalah:
(1) mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih
tinggi dan/atau meluaskan pendidikan dasar; (2) meningkatkan kemampuan siswa
untuk

dapat

mengembangkan diri

sejalan

dengan

perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan kesenian; dan (3) menyiapkan siswa untuk memasuki
lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional. Ini berarti bahwa tamatan
SMK diharapkan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan, adaptif,
produktif, dan kompetitif. Dutono (2004) mengatakan bahwa pembelajaran
sebagai proses pendidikan tidak dapat dilakukan instan maupun dimampatkan.
Pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan bertujuan untuk
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mengembangkan kompetensi profesi peserta didik. Pembelajaran dalam bentuk
pelatihan menyangkut domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain
kognitif menyangkut pelatihan mengasah kemampuan untuk memahami
persoalan. Domain afektif menyangkut kemampuan berfikir logik dalam rangka
mengendalikan emosi. Domain psikomotorik menyangkut pelatihan untuk
mengendalikan otot-otot penggerak anggota badan. Domain ini merupakan
domain Taksonomi Blomm yang diyakini memiliki struktur kedalaman berbeda
untuk bidang-bidang pekerjaan/ilmu yang berbeda.
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran adalah faktor
dari diri guru, faktor dari diri siswa, serta faktor yang berasal dari luar keduanya
baik makro atau prinsip maupun mikro atau operasional dan praktis. Guru dalam
pembelajaran perlu menjawab empat hal dalam penyelanggaraan pembelajaran
(Gintings, 2007), yaitu: (1) apa yang diajarkan, (2) siapa yang akan belajar, (3)
bagaimana mereka belajar, dan (4) bagaimana guru harus menyelenggarakan
pembelajarannya. Jawaban akan pertanyaan ini akan membentu keberhasilan guru
dalam menyelenggarakan pembelajaran karena sesuai dengan tujuan yang termuat
dalam kurikulum dan aspek-aspek pribadi siswa. Kurikulum 2013 diharapkan
mampu memperbaiki kompetensi lulusan. Kurikulum 2013 dirancang dengan 4
standar yang diharapkan dapat men-jadi tolak ukur perbaikan kompetensi lulusan,
diantaranya standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar
penilaian. Melalui kurikulum ini diharapkan siswa yang menjadi objek pendidikan
akan memiliki kemampuan yang baik untuk menghadapi tantangan global pada
saat ini dan masa yang akan datang.
Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi
yang strategis, karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara kepada kurikulum.
Pentingnya peran kurikulum sebagai pusat kegiatan pendidikan, maka dalam
penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi yang kuat, melalui pemikiran
dan penelitian secara mendalam. Usaha untuk memenuhi pengembangan aspekaspek tersebut diperlukan adanya pengembangan dalam bidang pendidikan, salah
satu yang terpenting adalah bahan ajar. Suksesnya pembelajaran di sekolah
hendahnya didukung oleh adanya pendayagunaan bahan ajar yang sesuai dengan
kurikulum. Oleh karena itu pengembangan bahan ajar oleh para guru di Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) menjadi sangat penting untuk menunjang

486

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

keberhasilan pembelajaran di kelas.
Konsep dan Klasifikasi Bahan Ajar dalam Pembelajaran di SMK
Keberhasilan pendidikan di SMK dipengaruhi oleh beberapa faktor,
diantaranya adalah faktor: pendidik, peserta didik, sarana prasarana, metode,
media, dan lingkungan belajar. Pada paparan ini akan mengungkap pentingnya
sarana pembelajaran yang berupa bahan ajar. Pannen (2001:6) mengungkapkan
bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara
sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
Bahan ajar diperlukan sebagai pedoman beraktivitas dalam proses pembelajaran
sekaligus merupakan substansi kompetensi yang dibelajarkan kepada siswa
(Thamrin, 2014: 90).
Menurut Majid (2012:173) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang
digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar
mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak
tertulis. Bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi
atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif
mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Sedangkan
Suparman (2012) menjelaskan bahwa bahan ajar harus mampu memberikan
kemudahan kepada peserta didik dan pengajar baik dalam proses belajar dengan
mandiri, tatap muka, maupun pembelajaran dengan sistem kombinasi.
Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, dan teks) yang
disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang
akan dikuasai oleh peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran
dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi

pembelajaran

(Prastowo, 2011: 17). Bahan ajar dimaksud adalah seperti: buku pelajaran, modul,
hand out, LKS, model atau maket, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan
sebagainya. Bahan ajar atau materi pembelajaran (instructional materials) secara
garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari
siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Secara
terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep,
prinsip, dan prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai.
Hamdani (2010: 121) mengklasifikasikan bahan ajar menjadi 3 macam,
yaitu: (1) Media tulis, yaitu bahan ajar yang tertuang dalam bentuk tulisan, (2)
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Audio visual, yaitu bahan ajar yang dapat dilihat dan didengar dalam waktu yang
bersamaan, dan (3) Interaktif terintregasi, yaitu gabungan dari beberapa media
yang disusun sedemikian rupa untuk digunakan dalam penyampaian materi.
Sedangkan Majid (2012: 174) mengelompokkan bahan ajar menjadi 4 macam,
yaitu bahan ajar cetak (printed), bahan ajar dengar (audio), bahan ajar pandang
dengar (audio visual), dan bahan ajar interaktif (interactive teaching material).
Pada umumnya bahan ajar yang banyak digunakan adalah bahan ajar cetak.
Namun sekarang sudah banyak dikembangkan oleh para guru dan peneliti di
perguruan tinggi bahan ajar audio, audio visual dan bahan ajar interaktif.
Bahan ajar cetak (printed) dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang
memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang
dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran
cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, dan kaidah atau teori
yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta
informasi lainnya dalam pembelajaran. Menurut Majid (2012: 175) jenis dari
bahan ajar cetak dibagi menjadi 9, antara lain: (1) Handout, (2) Buku, (3) Modul,
(4) Lembar kegiatan siswa, (5) Brosur, (6) Leaflet, (7), Wallchar, (8) Foto/gambar,
dan (9) Model/maket.
Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh guru untuk
memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout biasanya diambilkan dari
beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan dan
kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Buku adalah sejumlah
lembaran kertas baik cetakan maupun kosong yang dijilid dan diberi kulit (Majid,
2012:176). Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi suatu ilmu
pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Prastowo
(2011: 168) mengemukakan buku ajar yaitu buku yang disusun untuk proses
pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan.
Buku ajar diturunkan dari kompetensi dasar yang tertuang dalam kurikulum, di
mana buku tersebut dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar.
Menurut Pannen (2001: 8) buku ajar adalah buku yang ditulis dan
dirancang untuk dipergunakan siswa dan dikemas untuk digunakan dalam
kegiatan instruksional, serta menjelaskan tujuan instruksional yang harus dicapai
siswa pada suatu kompetensi tertentu. Struktur buku ajar harus dirancang

488

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang harus dicapai oleh siswa.
Buku ajar yang baik adalah buku ajar yang ditulis dengan menggunakan bahasa
yang baik dan mudah untuk dimengerti oleh siswa, disajikan secara menarik
dengan dilengkapi gambar dan keterangan-keterangannya, serta isi buku juga
menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan ide penulisannya (Majid, 2012:176).
Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan supaya peserta didik
dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul
berisi minimal tentang segala komponen dasar bahan ajar. Lembar kegiatan siswa
(student worksheet) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan
oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berisi petunjuk, langkah-langkah
yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Brosur adalah bahan informasi
tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematik atau cetakan yang
hanya terdiri atas beberapa halaman dan dapat dilipat tanpa dijid atau selebaran
cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap tentang perusahaan atau
organisasi.
Leaflet adalah bahan cetak yang tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi
tidak dijahit. Leaflet sebagai bahan ajar juga harus memuat materi yang dapat
membuat siswa menguasai kompetensi dasar yang diharapkan. Wallchart adalah
bahan cetak, biasanya berupa bagan siklus/-proses atau grafik yang bermakna
menunjukkan posisi tertentu. Foto/gambar memiliki makna yang lebih baik
dibandingkan dengan tulisan. Sebagai bahan ajar foto/gambar harus memenuhi
kompetensi dasar yang akan dicapai. Model/maket yang didesain secara baik akan
memberikan makna yang hampir sama dengan benda aslinya. Bahan ajar semacam ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dibantu dengan bahan tertulis
agar memudahkan guru dalam mengajar maupun siswa dalam belajar.
Fungsi dan ciri-ciri Bahan Ajar di SMK
Menurut panduan pengembangan bahan ajar Departemen Pendidikan
Nasional (2008) menyebutkan bahwa fungsi bahan ajar dijelaskan sebagai berikut:
(1) pedoman bagi guru yang mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses
pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya
diajarkan kepada siswa, (2) pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua
aktivitasnya dalam pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang
seharusnya dipelajari/dikuasainya, dan (3) sebagai alat evaluasi pencapaian dan
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penguasaan hasil pembelajaran.
Menurut Akbar (2013: 33) bahan ajar yang berupa buku pelajaran
memiliki ciri-ciri antara lain: sebagai sumber materi ajar, menjadi referensi baku
untuk mata pelajaran tertentu, disusun secara sistematis, dan disertai petunjuk
pembelajaran. Sedangkan Suhardjono (2008: 6) mengemukakan bahwa buku ajar
mempunyai ciri-ciri antara lain: (1) menggunakan

struktur dan urutan yang

sistematis, (2) menjelaskan tujuan instruksional yang akan dicapai, (3)
memotivasi siswa untuk belajar, (4) mengantisipasi kesukaran belajar siswa
sehingga menyediakan bimbingan bagi siswa untuk mempelajari bahan tersebut,
(5) memberikan latihan yang banyak bagi siswa, (6) menyediakan rangkuman, (7)
secara umum berorientasi pada siswa secara individual, (8) biasanya bahan ajar
bersifat ―mandiri‖ artinya dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri karena
sisetmatis dan lengkap.
Buku ajar yang baik adalah buku ajar yang mampu memerankan fungsi
dan peranannya dalam pembelajaran, maka buku ajar harus berkualitas. Kualitas
buku ajar dinilai dari empat aspek, yaitu aspek-aspek yang didasarkan pada
standar penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (2004) yang terdiri
dari: (1) aspek kelayakan isi, (2) aspek kelayakan bahasa, (3) aspek kelayakan
penyajian, dan (4) aspek kelayakan kegrafikan.
Komponen aspek kelayakan isi dalam pengembangan buku ajar meliputi:
kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD, keakuratan materi, kemutakhiran
materi, mendorong keingintahuan, dan aspek kelayakan bahasa. Komponen aspek
kelayakan bahasa dalam pengembangan buku ajar meliputi: lugas, komunikatif,
dialogis dan interaktif, kesesuaian dengan perkembangan siswa, kesesuaian
dengan kaidah bahasa indonesia, dan penggunaan istilah, simbol, atau icon.
Komponen aspek kelayakan penyajian dalam pengembangan buku ajar
meliputi: teknik penyajian, pendukung penyajian, penyajian pembelajaran,
koherensi dan keruntutan alur pikir. Sedangkan komponen aspek kelayakan
kegrafikan dalam pengembangan buku ajar meliputi: ukuran buku ajar, desain
kulit buku ajar, dan desain isi buku ajar.
Model-model Pengembangan Bahan Ajar
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2013) proses
pembelajaran pada Kurikulum 2013 harus menyentuh tiga ranah yaitu sikap,
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pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan
ilmiah, ranah sikap mengetahui transformasi substansi atau materi ajar agar
peserta didik ―tahu mengapa‖. Ranah keterampilan

mengetahui transformasi

substansi atau materi ajar agar peserta didik ―tahu bagaimana‖. Ranah
pengetahuan mengetahui transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik
―tahu apa‖. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara
kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan manusia yang
memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (hard skills) dari
peserta didik.
Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam
pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah.

Pendekatan ilmiah

(scientific approach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi
mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, me-nyimpulkan, dan
mencipta untuk semua mata pelajaran. Untuk mata pelajaran, materi, atau situasi
tertentu, sangat mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan
secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus
tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari nilai-nilai atau
sifat-sifat non ilmiah (Permendikbud, 2013).
Pengembangan bahan ajar telah banyak dilakukan oleh para pakar
pengembangan bahan ajar dalam bidang pendidikan yang telah populer
diantaranya adalah Borg and Gall (1983), Dick  Carey (1985), Plomp (1997),
Sugiyono (2012), Sukmadinata (2013), dan lain sebagainya. Langkah prosedural
dari Borg dan Gall (1983) terdapat sepuluh langkah secara berurutan, yaitu:
Research and information collecting,

Planning, Develop preliminary form of

product, Preliminary field testing, Main product revision, Main field testing,
Operational product revision, Operational field testing, Final product revision,
and Dissemination and imple-men tation. Langkah prosedural dari Borg dan Gall
ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Langkah-langkah R & D Borg dan Gall
Sumber: Borg and Gall (1983)

Model pengembangan bahan ajar menurut Dick dan Carey (1985) dapat
dilihat seperti Gambar 2. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar menurut
Dick dan Carey ini dikemas secara berurutan, namun setiap langkah perlu adanya
timbal balik (revisi) sehingga untuk langkah berikutnya akan lebih sempurna dan
akan mendapatkan hasil akhir menjadi lebih baik.
Revise
Instruction
Conduct
instructional
analysis

Identify
instructional
goal (s)

Write
performanc
e objective

Develop
criterion
referenced
tes item

Develop
instructiona
l strategy

Develop and
select
instructional
materials

Identify entry
behaviors
characteristic

Design and
conduct
formative
evaluation

Design and
conduct
summative
evaluation

Gambar 2 Model Pengembangan Bahan Ajar Dick dan Carey
(Sumber: Dick and Carey, 1985: 2)

Sekanjutnya Plump (1997) memberikan model pengembangan pendidikan
yang lebih sederhana dan mudah dilakukan. Pengembangan pendidikan model
Plump dilakukan dalam lima langkah (fase), yaitu terdiri dari: (1) fase investigasi
awal, (2) fase desain, (3) fase realisasi/konstruksi, (4) fase tes evaluasi dan revisi,
dan (5) fase implementasi. Model pengembangan Plump tersebut dapat dilihat
pada Gambar 3. Model umum pemecahan masalah pendidikan yang di
kembangkan oleh Plump menunjukkan bahwa setiap langkah kegiatan tahap
pengembangan selalu diikuti oleh adanya balikan. Hal ini dimaksudkan agar
dalam melangkah pada kegiatan berikutnya sudah ada masukan dan
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penyempurnaan pada tahap sebelumnya, kemudian baru melangkah pada tahapan
berikutnya. Pada model pengembangan Plump ini nampaknya sederhana, namun
kalau dicermati ada titik kelemahan, yaitu bahwa pengembang bidang pendidikan
harus benar-benar orang ahli dibidangnya. Kalau pengembang bukan ahli
dibidangnya maka pada setiap langkah pengembangan perlu adanya reviewer dari
ahli dibidang materi yang dikembangkan.

Gambar 3. The General Model of Educational Problem Solving
(Sumber: Plump, 1997:5)

Pengembangan bahan ajar yang dikembangkan oleh Sugiyono (2011:298)
pada dasarnya hampir sama dengan yang dikembangkan oleh Borg and Gall
(1983), yaitu terdapat sepuluh langkah yang disusun secara berurutan. Dari setiap
langkah dilanjutkan langkah berikutnya tanpa adanya balikan evaluasi (Lihat
Gambar 4).
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Gambar 4. Diagram Alur Penelitian Pengembangan Model Sugiyono
(Sumber: Sugiyono, 2011: 298)

Menurut Sukmadinata (2013:184) langkah penelitian dan pengembangan
bahan ajar dikembangkan melalui tiga tahap, yaitu: (1) tahap studi pendahuluan,
(2) tahap pengembangan model, dan (3) tahap uji coba model. Studi pendahuluan
merupakan tahap awal atau persiapan untuk pengembangan, tahap ini terdiri dari:
studi kepustakaan, survei lapangan, dan penyusunan produk awal. Pada tahap
pengembangan model, peneliti dapat berdiskusi, konsultasi, dan minta
masukan/saran dengan sejawat yang memiliki pengalaman dalam bidang studi dan
mata kuliah yang sama. Berdasarkan masukan-masukan dari pertemuan tersebut,
peneliti mengadakan penyempurnaan draf bahan ajar yang dikembangkan. Tahap
berikutnya adalah uji coba model, yaitu uji coba terbatas (perseorangan) dan uji
coba secara luas (kelompok besar).
Dari model-model yang dikembangkan oleh para pakar pengembangan
bahan pembelajaran tersebut penulis membuat formula yang sederhana dalam
pengembangan produk bahan ajar, formula tersebut nampak menjadi sederhana
namun tidak mengurangi kualitas produk pengembangan. Kegiatan uji coba
produk dilaksanakan dalam tahapan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan atau
memperoleh data yang digunakan untuk menentukan tingkat kevalidan prototype
bahan ajar,

sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan

dan menetapkan keefektifan serta efisiensi bahan ajar yang dikembangkan (Lihat
Gambar 5).
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Validasi :

Kajian

Prototipe

Teoritik dan
empirik

Bahan Ajar yang
dikembangkan

(1)
Produk
Akhir
Bahan Ajar




Ahli Materi
Ahli Teknologi Pembelajaran
(3)

(2)

Umpan Balik (Revisi)

(7)
Uji Coba
Operasional dari
Seluruh Siswa
dalam suatu
cluster

(kelompok besar)

Uji Coba
pendahuluan
(Kelomok Kecil/
Perorangan)

(5)

(4)

Uji Coba Utama

(6)

Gambar 5. Tahapan Desain Pengembangan Produk Bahan Ajar
(Diadopsi dan diadaptasi dari Borg and Gall,1983; Dick  Carey, 1985);
Plomp, 1997; dan Sugiyono, 2012)

Model pengembangan yang ditunjukkan pada Gambar 5 adalah model
pengembangan yang cukup sederhana, terdiri dari 7 langkah yang pada dasarnya
dapat dilakukan secara mudah dan lengkap, setiap langkah diikuti dengan umpan
balik (revisi). Langkah utama pengembangan produk terdiri dari (1) penyusunan
prototipe bahan ajar, (2) validasi ahli, yaitu: validasi ahli materi dan validasi ahli
teknologi pembelajaran, (3) diteruskan dengan uji coba produk terdiri dari: uji
coba perorangan (kelompok kecil sekitar: 5-10 siswa), uji coba utama (kelompok
besar, yaitu sebanyak 1 kelas sekitar 25-30 siswa), dan uji coba operasional terdiri
dari seluruh siswa dalam suatu cluster (sekolah atau wilayah), dan (4) produksi
bahan ajar (cetak akhir).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pengembangan bahan ajar di SMK dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran dikelas dan pada akhirnya bertujuan untuk miningkatkan
mutu lulusan bagi siswa SMK. Pengembangan bahan ajar di SMK dikembangkan
melalui beberapa langkah, yaitu: mengkaji konsep bahan ajar secara teoritik dan
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empirik, menyusun produk awal, validasi ahli materi dan ahli teknologi
pembelajaran, uji coba perorangan, uji coba kelompok, uji coba utama, dan
terakhir produksi hasil pengembangan bahan ajar.
Saran
Kepada guru, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran diharapkan guru
SMK dapat mengembangkan bahan ajar sesuai dengan bidang studi (mata
pelajaran) yang diampunya dengan memperhatikan tujuan pendidikan di SMK dan
tetap mengacu pada domain ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil
pengembangan bahan ajar bukan merupakan satu-satunya bahan ajar, melainkan
hanya merupakan salah satu sumber belajar yang menjadi pedoman dalam
pembelajaran. Siswa tetap dituntut untuk mempelajari dan memperkaya materi
dari sumber belajar yang lain yang relevan.
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TANTANGAN DAN PELUANG
Nur Lailatus Zahroh
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: zahrafairuz12@gmail.com

ABSTRAK
Pesatnya perkembangan teknologi sudah seharusnya diikuti dengan perubahan dalam bidang
pembelajaran. Penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran dikenal dengan E-Learning.
Salah satu mata pelajaran yang membutuhkan suatu inovasi dengan E-Learning adalah IPS. Elearning dalam pembelajaran IPS bisa dikatakan suatu inovasi karena memenuhi syarat inovasi
yaitu baru, kualitatif dan mempunyai tujuan. Baru dan Kualitatif artinya Pembelajaran IPS
terpadu berbasis TIK memberikan khasanah baru dalam proses pembelajaran IPS yang selama ini
bersifat konvensional. Sebelumnya proses pembelajaran IPS banyak bersumber dari teks-teks
buku pelajaran dan media cetak, namun dengan berkembangnya teknologi informasi dan
komunikasi sumber pembelajran IPS menjadi lebih luas, lengkap dan terinci. Peristiwa-peristiwa
yang terjadi diberbagai daerah begitu mudah dengan cepat diterima oleh peserta didik. Tujuan,
Model pembelajaran IPS terpadu berbasis TIK mempunyai tujuan untuk menyediakan sarana dan
prasarana yang sangat mendukung/memadai, mempercepat perluasan kesempatan memperoleh
pendidikan di samping juga perbaikan kualitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan teknologi
dalam pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah dan memfasilitasi kegiatan
pembelajaran siswa. Adapun contoh penerapan E-learning dalam pembelajaran IPS adalah
penggunaan situs-situs/ web yang mampu mendukung tercapainya tujuan pembelajaran seperti
situs khake (http://www.khake.com), situs World History Compass dan Situs scicentral. Selain itu
guru juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang mampu mendukung kegiatan mengajarnya
menjadi lebih menarik seperti aplikasi freemind, photo story, dan lain sebagainya.
Kata kunci: E-Learning, inovasi, pembelajaran IPS

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Teknologi internet terus berkembang pesat. Manfaatnya telah merambah
ke semua sektor kehidupan ini termasuk dalam bidang pendidikan. Fenomena ini
menyebabkan munculnya perubahan paradigma baru dalam dunia pendidikan
yaitu dari pedagogic menuju technagogic. Technagogic merupakan penggabungan
antara konsep teknologi dan pedagogik

yang mengandung makna adanya

hubungan interaktif-produktif antara peserta didik – pendidik, pelajar dan pelajar
dalam mengeksplorasi teknologi digital yang terintegrasi dengan pengajaran yang
efektif (Bellefeuille, Martin, and Buck 389:2005).
Munir (2009) yang mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis
teknologi dan Informasi telah mengubah sistem pembelajaran pola tradisional
menjadi pola bermedia diantaranya media komputer dengan internetnya yang
memunculkan

E-Learning.

Pola

pembelajaran

bermedia

ini

membuat
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pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tidak membosankan, penuh semangat
dan motivasi. Oleh karena itu E-Learning sudah seharusnya diaplikasikan sebagai
model pembelajaran.
Salah satu mata pelajaran yang dapat digunakan program e-leraning dalam
pembelajarannya adalah mata pelajaran IPS. IPS merupakan salah satu mata pelajaran
yang mempunyai katakteristik integratif dan menggunakan pendekatan transdispliner
maupun interdispliner. Secara konseptual E-Learning memberikan khasanah baru dalam
proses pembelajaran IPS yang selama ini bersifat konvensional. Sebelumnya proses
pembelajaran IPS banyak bersumber dari teks-teks buku pelajaran dan media cetak,
namun dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi sumber pembelajaran
IPS menjadi lebih luas, lengkap dan terinci. Peristiwa-peristiwa yang terjadi diberbagai
daerah begitu mudah dengan cepat diterima oleh peserta didik. Tema yang dikaji, dalam
IPS adalah fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat baik masa lalu, masa
sekarang, dan kecenderungannya di masa-masa mendatang. Fenomena yang sedang
terjadi (current events) merupakan sumber materi IPS yang sangat menarik, dan sangat
penting untuk dibahas. Oleh karena itu butuh suatu inovasi pembelajaran yang efektif
yang mampu menghimpun semua kebutuhan bidang studi IPS hingga tujuan
pembelajaran IPS dapat tercapai dengan maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut
maka makalah ini akan membahas tentang

E-Learning sebagai inovasi dalam

pembelajaran IPS.

Rumusan masalah
Adapun permasalahan yang dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1. Bagaimana konsep E-Learning sebagai model pembelajaran?
2. Bagaimana konsep E-Learning sebagai inovasi dalam Pembelajaran IPS?
3. Bagaimana contoh penerapan E-Learning dalam pembelajaran IPS?

Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui konsep E-Learning
sebagai model pembelajaran, konsep E-Learning sebagai dalam pembelajaran IPS, dan
contoh penerapan E-Learning dalam pembelajaran IPS.

PEMBAHASAN

E-Learning Sebagai Model Pembelajaran
1. Pengertian E-Learning
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E - Learning

merupakan kegiatan pendidikan yang menggunakan media

komputer. Jadi segala bentuk kegiatan pembelajaran yang menggunakan komputer
dikatakan sebagai E-Learning (Effendy, Empy dan Zhuang, 2005:1).
Secara umum terdapat dua persepsi dasar tentang E-Learning yaitu (Munir,
2009:167):

a. Electronic Based Learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi, terutama perangkat yang berupa
elektronik artinya tidak hanya internet, melainkan semua perangkat
elektronik seperti film, video, kaset, OHP, Slide, elektronik. LCD
Projector, tape sejauh menggunakan perangkat.
b. Internet based, adalah pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet
yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Artinya, memiliki
persepsi bahwa E-Learning haruslah menggunakan internet yang bersifat
online yaitu fasilitas komputer yang terhubung dengan internet.
Karakteristik E-Learning, antara lain. Pertama, Memanfaatkan jasa teknologi
elektronik; di mana guru dan siswa, siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama
guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal
yang protokoler. Kedua, Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan
computer networks). Ketga, Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (self learning
materials) disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan
saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Keempat,
Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar dan hal-hal
yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer
(Rusman. 2010: 249)
2. Model Pembelajaran E-Learning
Penggunaan produk E-Learning memiliki model-model yang dapat digunakan
sebagai panduan dan instruksional dalam pelatihan dan pengajaran yang valid dan
bernilai yang memiliki kelebihan dan kelemahan dalam mencapai suatu tujuan.
Pendapat Haughey tentang pengembangan E-Learning. Menurutnya ada tiga
kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu web
course, web centric course, dan web enhanced course (Sa‘ud, 2009: 201 – 203).

a. Web course adalah penggunaan internet untuk keperluan pendidikan, yang
mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya terpisah dan tidak diperlukan
adanya tatap muka. Seluruh bahan ajar, diskusi, konsultasi, penugasan,
latihan, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya sepenuhnya disampaikan
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melalui internet. Dengan kata lain model ini menggunakan sistem jarak
jauh.
b. Web centric course adalah penggunaan internet yang memadukan antara
belajar jarak jauh dan tatap muka (konvensional). Sebagian materi
disampikan melalui internet, dan sebagian lagi melalui tatap muka.
Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini pengajar bisa memberikan
petunjuk pada siswa untuk mempelajari materi pelajaran melalui web yang
telah dibuatnya. Siswa juga diberikan arahan untuk mencari sumber lain dari
situs-situs yang relevan. Dalam tatap muka, peserta didik dan pengajar lebih
banyak diskusi tentang temuan materi yang telah dipelajari melalui internet
tersebut.
c. Web enhanced course adalah pemanfaatan internet untuk menunjang
peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Fungsi internet
adalah untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara peserta didik
dengan pengajar, sesama peserta didik, anggota kelompok, atau peserta
didik dengan nara sumber lain. Oleh karena itu peran pengajar dalam hal ini
dituntut untuk menguasai teknik mencari informasi di internet, membimbing
mahasiswa mencari dan menemukan situs-situs yang relevan dengan bahan
pembelajaran, menyajikan materi melalui web yang menarik dan diminati,
melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain
yang diperlukan.
E-Learning Sebagai Inovasi Dalam Pembelajaran IPS
1. Karakteristik IPS
IPS memiliki kekhasan dibandingkan dengan pendidikan disiplin ilmu
lain, yakni kajian bersifat terpadu (integrated) pemecahan masalah yang
menyeluruh), interdiscipliner (memahami ilmu lain), multidimensional
(kompleks), dan bahkan cross discipline (bantuan atau pembanding ilmu lain).
The national council for the social studies (NCSS) memberikan definisi IPS
sebagai berikut:
―Social Studies are the integrated study of the social sciences and
humanities to promote civic competence. (NCSS, 1992”.)
Karakteristik mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMP / MTs
menurut Puskur (2006:6) antara lain sebagai berikut :
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a. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi,
sejarah, ekonomi, hukum dan poliE-Learning, kewarganegaraan, sosiologi,
bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama.
b. Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah,
ekonomi, hukum dan poliE-Learning, sosiologi, yang dikemas sedemikian
rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu.
c. Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang
dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat menyangkut peristiwa
dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat,
kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan
masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti
pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan.
Bates (2008) mengungkapkan lima prinsip untuk integrasi teknologi ke
metode pembelajaran IPS:
a. Memperluas belajar di luar apa yang bisa dilakukan tanpa teknologi;
b. Mengenalkan teknologi dalam konteks,
c. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempelajari hubungan antara
ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat,
d. pengembangan pengetahuan, keterampilan dan partisipasi sebagai warga
negara yang baik dalam masyarakat demokratis,
e. Memberikan kontribusi pada penelitian dan evaluasi studi sosial dan
teknologi.
Pengembangan E-Learning dalam IPS yang bersifat terpadu IPS
Terpadu tersebut sangatlah relevan. Hal ini dikarenakan pendekatan Integratif
dalam IPS membutuhkan sebuah tema yang berfungsi memadukan antar
konsep satu dengan konsep yang lain. Adapun pengembangan tema dalam
pembelajaran IPS membutuh media dan sumber belajar yang luas dan kaya
informasi.
Penggunaan E-Learning dapat memperkaya sumber informasi dari
tema yang dikembangkan dalam pembelajaran. Berbagai bentuk informasi
dapat diperoleh melalui penggunaan E-Learning baik informasi yang bersifat
tertulis atau dokumen, sumber lisan, dan hasil kinerja yang nampak yang dapat
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dilihat melalui visualisasi yang dilakukan melalui media E-Learning.
Penggunaan E-Learning secara lebih jauh akan mengubah beberapa paradigma
dalam pembelajaran IPS, baik berupa materi, metode pembelajaran, aktivitas
relajar, dan sebagainya.
2. Alasan E-Learning menjadi Inovasi dalam Pembelajaran IPS
Perbedaan Pembelajaran Tradisional dengan E-Learning yaitu kelas
‗tradisional‘, guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan
untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Sedangkan di dalam
pembelajaran ‗E-Learning‟ fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar mandiri
pada waktu tertentu dan bertanggung-jawab untuk pembelajarannya. Suasana
pembelajaran ‗E-Learning‟ akan‗memaksa‘ pelajar memainkan peranan yang
lebih aktif dalam pembelajarannya. Pelajar membuat perancangan dan mencari
materi dengan usaha, dan inisiatif sendiri (Rusman, 2010:347).
Seperti

realitas

empirik

selama

ini,

di

tingkat

persekolahan

memperlihatkan, dalam proses pembelajaran IPS, guru IPS kurang optimal
baik di dalam memanfaatkan maupun memberdayakan sumber pembelajaran,
karena dalam proses pembelajaran IPS cenderung masih berpusat pada guru
(teacher centered), textbook centered, dan monomedia. oleh karena itu, tidak
dapat dipersalahkan apabila banyak siswa mengganggap proses pembelajaran
IPS sebagai sesuatu yang membosankan, monoton, kurang menyenangkan,
terlalu banyak hafalan, kurang variatif, dan pelbagai keluhan lainnya. Akan
tetapi, kehadiran teknologi informasi akan memberikan warna baru dalam
pembelajaran IPS.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka letak Inovasi E-Learning dalam
pembelajaran IPS ada pada beberapa hal, antara lain:
a. Pembelajaran IPS berbasis E-Learning memberikan khasanah baru dalam proses
pembelajaran IPS yang selama ini bersifat konvensional menjadi bermedia.
Tidaklagi terfokus pada guru, monomedia, teks-teks buku pelajaran dan media
cetak, tapi, dengan menggunakan teknologi informasi.
b. Karakteristik

E-Learning

sebagai

media

massa,

dapat

menjadi

sumber

pembelajaran IPS yang lebih kaya dan up to date. Seperti yang kita ketahui, bahwa
materi pembelajaran IPS mencakup peristiwa sosial, kasus, yang terjadi di berbagai
daerah. Dengan E-Learning siswa tidak lagi menkaji kasus-kasus, ataupun
peristiwa di masa lampau yang biasa ada dibuku teks, siswa juga tidak lagi sibuk
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untuk diberi tugas mencari koran. Akan tetapi, siswa begitu mudah mengeakses
semua informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan up to f-date dalam
memperkaya materi yang dikaji siswa.
c. Model Pembelajaran diskusi Internet memiliki kemampuan mernfasilitasi kegiatan
diskusi dan kolaborasi oleh sekelompok orang. Di samping itu dengan
kemampuannya untuk menyelenggarakan komunikasi tatap muka (teleconference),
memungkinkan pengguna internet bisa berkornunikasi secara audiovisual sehingga
dimungkinkan terselenggaranya kornunikasi verbal maupun non-verbal secara realtim

Jika ada pertanyaan kenapa E-Learning menjadi suatu inovasi?, Maka
jawabannya pun dapat dipaparkan sebagai berikut:
Model pembelajaran IPS terpadu berbasis TIK merupakan sebuah
inovasi karena mengandung unsur-unsur dari adanya inovasi yaitu baru,
kualitatif dan mempunyai tujuan. ―Baru‖ di artikan sebagai sesuatu yang belum
ada sebelumnya, atau ada tapi diperbarui sehingga sesuatu itu berubah. Adapun
―kualitatif‖ dapat diartikan sebagai sifat kualitatif yang berbeda dari
sebelumnya. Kualitatif berarti juga bahwa inovasi itu memungkinkan adanya
reorganisasi atau pengaturan kembali dalam bidang yang mendapat inovasi.
Hal ini mengingat secara epistemologi, inovasi berasal dari kata latin
innovation yang berarti pembaruan dan perubahan.
Baru dan Kualitatif, Pembelajaran IPS terpadu berbasis TIK
memberikan khasanah baru dalam proses pembelajaran IPS yang selama ini
bersifat konvensional. Sebelumnya proses pembelajaran IPS banyak bersumber
dari teks-teks buku pelajaran dan media cetak, namun dengan berkembangnya
teknologi informasi dan komunikasi sumber pembelajran IPS menjadi lebih
luas, lengkap dan terinci. Peristiwa-peristiwa yang terjadi diberbagai daerah
begitu mudah dengan cepat diterima oleh peserta didik .
Penjelasan tersebut berdasarkan pernyataan Munir (2009) yang
mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi dan Informasi telah
mengubah sistem pembelajaran pola tradisional menjadi pola bermedia
diantaranya media komputer dengan internetnya yang memunculkan ELearning. Pola pembelajaran bermedia ini membuat pembelajaran menjadi
lebih menyenangkan, tidak membosankan, penuh semangat dan motivasi.
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Tujuan, Model pembelajaran IPS terpadu berbasis TIK mempunyai
tujuan

untuk

menyediakan

mendukung/memadai,

sarana

mempercepat

dan

perluasan

prasarana

yang

sangat

kesempatan memperoleh

pendidikan di samping juga perbaikan kualitas pendidikan. Hal ini sesuai
dengan tujuan teknologi dalam pembelajaran adalah untuk memecahkan
masalah dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa (Warsita, 10:2008).
Dari penjelasan di atas, semakin jelas dan terbukti bahwa model
pembelajaran IPS terpadu berbasis TIK merupakan sebuah terobosan
baru/inovasi baik dalam hal metode, sumber maupun media pembelajaran
yang mengandung nila-nilai pembaharuan dan perbedaan/perubahan dalam
dunia pendidikan dan memiliki tujuan tertentu
Contoh Penerapan E-Learning dalam pembelajaran IPS
Contoh penerapan E-Learning berikut merupakan contoh dari Web
enhanced course yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan
kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Beberapa situs yang bisa
digunakan oleh guru maupun siswa dalam menunjang pembelajaran IPS antara
lain (enterprise, 2010:151-156):
1. Khake
Situs

(http://www.khake.com)

merupakan

sebuah

situs

yang

menyediakan beragam informasi berkaitan dengan peluang kerja dan sumbersumber pendukung pendidikan). Terdapat 90 kategori informasi, adapun
kategori yang berkaitan dengan IPS adalah kategori history and Geography.
Pada halaman kategori history and Geographyakan ditemukan sejumlah link
yang berkaitan dengan IPS yaitu:
a. History, b. inventors and invention, c. technology d. biography, e.maps and
flags f. social studies.
2. World History Compass
Situs

www.

worldhistorycompass.

Adalah

sebuah

situs

yang

menyediakan link-link berkaitan dengan situs sejarah di seluruh dunia.
3. SCICENTRAL
Situs www.scicentral.com adalah situs yang mengumpulkan berita
mengenai beragam penelitian ilmu pengetahuan dari sumber-sumber yang
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dapat dipercaya dan diandalkan. Situs ini telah menerima lebih dari 30
penghargaan web dan review dari para penerbit terkemuka.
4. Situs populer seperti Google dan , Wikipedia.
Beberapa situs di atas dapat digunakan sebagai sumber belajar yang
mampu membantu guru maupun siswa dalam memperdalam materi IPS yang
sedang dipelajari seperti materi tentang peta, sejarah, perkembangan
masyarakat dunia, situs serjarah, dan lain sebagainya.
Selain berupa web, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan sebagai
media dalam menunjang pembelajaran IPS lebih menarik. Khususnya bagi guru
yang senantiasa menyajikan materi berbeda-beda setiap harinya. Penyajian materi
tidak hanya berupa ceramah atau melalui power point yang biasa digunakan. Guru
bisa menggunakan beberapa aplikasi gratis yang tersedia di internet agar tampilan
materi lebih menarik dan interaktif. Aplikasi tersebut antara lain :
1. Aplikasi freemind
Aplikasi ini digunakan untuk membuat mind map yang mampu melatih
kreatifitas berfikir peserta didik dalam memahami konsep secara komprhensif
(Suteja, 2008:5). Aplikasi ini sangat mendukung pembelajaran IPS mulai dari
memetakan KD yang akan dicapai sampai penjabaran tema ke sub tema
hingga pada penjabaran setiap materi dari sub tema.
2. Photo Story
Photo story merupakan aplikasi buatan Microsoft yang secara gratis
dapat diperoleh pada website-nya Microsoft. Photo story dapat digunakan
sebagai aplikasi alternatif untuk membuat presentasi multimedia dari digital
foto (gambar) (Suteja, 2008:135). Aplikasi ini cocok untuk materi IPS yang
kaya akan gambar-gambar yang mampu menyempurnakan pemahaman siswa
tentang konsep yang ada seperti benua, lingkungan alam, bencana, sumber
daya alam dan lain sebagainya. Guru bisa menggunakan aplikasi ini agar view
gambar yang disajikan jadi lebih menarik.
Karakteristik IPS yang membutuhkan banyak referensi dan informasi ter
up date dan gambar-gambar terkini dari segala penjuru dunia ini membuka
peluang bagi guru untuk menerapkan E-Learning dalam pembelajaran IPS.
Namun, menurut penelitian oleh Rospansari (2010) di sebutkan, Pada tahap awal
penerapan web based learning (E-Learning), berbagai kendala akan muncul.
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Adapun kendala yang mungkin akan timbul adalah :
a. Ketidaksiapan staf administrasi untuk mendata siswa.
b. Ketidaksiapan guru merespon aktifitas siswa.
c. Ketidaksiapan guru meng-update materi.
Namun, dalam praktisnya faktor pendukung dan penghambat penerapan ELearning dalam pembelajaran antara lain:
Beberapa faktor yang menjadi pendukung penerapan web based learning
dalam pendidikan antara lain :
a. Perkembangan ilmu dan teknologi terutama teknologi informasi, sehingga
informasi menjadi begitu ―mobile‖ mudah didapat dan mudah diberikan.
b. Telah meluasnya jangkauan jaringan telekomunikasi terutama untuk akses
internet.
c. Harga peralatan (devices) teknologi pendukung yang semakin murah,
walaupun saat ini di Indonesia tergolong mahal dibandingkan dengan negeranegara lain.
d. Regulasi yang mulai jelas tentang penggunaan teknologi informasi. Seperti
Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 tahun 2005 tentang
penggunaan Pita Frekuensi 2400Mhz -2483,5 Mhz yang yang intinya adalah
untuk menjalankan peralatan internet pada frekuensi 2,4Ghz tidak perlu
pengurusan izin dari Pemerintah lagi. Dimana regulasi ini memberi peluang
untuk 3 (tiga) segmen yaitu pendidikan, UKM dan rumah sakit untuk
menggunakan internet secara gratis dengan dukungan peralatan teknologi
informasi atau yang dikenal dengan istilah teknologi air haoul.
e. Semakin mudahnya sambungan internet, baik dengan menggunakan jasa
Internet Server Provider (ISP) maupun layanan dari Telkom seperti telkomnet
instan.
Beberapa faktor di atas, didukung dengan semakin ―meleknya‖ siswa dan
guru dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi (internet).
Faktor penghambat
a. Keterbatasan waktu belajar
b. Tidak semua siswa mempunyai keahlian cepat untuk mengakses internet.
c. Perlu perlengkapan komputer dan jaringan yang canggih dan mudah diakses.
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PENUTUP
Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Menurut Haughey tentang pengembangan E-Learning sebagai model
pembelajaran terdapat tiga bentuk yaitu web course yaitu penggunaan internet
untuk keperluan pendidikan, yang mana peserta didik dan pengajar sepenuhnya
terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka, web centric course yaitu
penggunaan internet yang memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka
(konvensional) dan web enhanced course yaitu pemanfaatan internet untuk
menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas.
2. Letak Inovasi E-Learning dalam pembelajaran IPS ada pada beberapa hal, antara lain:
Pembelajaran IPS berbasis E-Learning memberikan khasanah baru dalam proses
pembelajaran IPS yang selama ini bersifat konvensional menjadi bermedia,
Karakteristik E-Learning sebagai media massa, dapat menjadi sumber pembelajaran
IPS yang lebih kaya dan up to date, Model Pembelajaran diskusi Internet memiliki
kemampuan menfasilitasi kegiatan diskusi dan kolaborasi oleh sekelompok orang dan
memungkinkan terselenggaranya komunikasi verbal maupun non-verbal secara realtime.

5. Contoh penerapan E-Learning dalam pembelajaran IPS yaitu penggunaan situs
KHAKE (http://www.khake.com). Terdapat 90 kategori informasi, adapun
kategori yang berkaitan dengan IPS adalah kategori history and Geography.
Pada halaman kategori history and Geography akan ditemukan sejumlah link
yang berkaitan dengan IPS yaitu:
b. History, b. inventors and invention, c. technology d. biography, e.maps and
flags f. social studies. Penggunaan situs World History Compass
(www. Worldhistorycompass) Adalah sebuah situs yang menyediakan link-link
berkaitan dengan situs sejarah di seluruh dunia.
Saran
Adapun saran yang dapat diberikan antara lain:
1. Hendaknya semua guru terus meningkatkan kemampuannya dalam bidang IT.
2. Guru IPS semakin intens dalam menggunakan internet sebagai sumber belajar.
3. Jadikan E-Learning bagian dari sistem pembelajaran.
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RUJUKAN BAGI GURU DI KELAS INKLUSIF
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ABSTRAK
Keragaman peserta didik di kelas inklusif merupakan keniscayaan. Keragaman dapat terjadi
karena berbagai sebab, salah satunya keragaman karena siswa memiliki kebutuhan khusus. Pada
konteks ini harus dilakukan proses adaptasi kurikulum agar dapat memenuhi keragaman peserta
didik. Naskah ini menawarkan rujukan bagi guru dalam melakukan proses adaptasi kurikulum di
kelas inklusif. Kerangka kerja adaptasi kurikulum didasarkan pada tiga prinsip pendidikan
inklusif yaitu kehadiran, partisipasi dan prestasi. Ketiganya harus secara seimbang menjadi
landasan kerja adaptasi kurikulum. Pelaksanaan adaptasi kurikulum dilakukan pada tiga dimensi
yaitu kurikuler, instruksional dan lingkungan pembelajaran. Pada bagian akhir dijelaskan secara
singkat strategi pengembangan rencana pembelajaran dari kurikulum yang diadaptasi.
Pembahasan ini diharapkan menjadi rujukan profesional bagi guru-guru di kelas inklusif.
Kata kunci: Penyesuaian Kurikulum; Kelas Inklusif

PENDAHULUAN
Kesadaran terhadap adanya keragaman siswa di kelas dan kompetensi untuk
memfasilitasi keragaman tersebut merupakan tantangan profesional bagi guru di
kelas inklusif. Di dalam kelas yang inklusif dan ramah pembelajaran, keragaman
siswa adalah keniscayaan yang harus diterima, dihargai dan difasilitasi sehingga
semua siswa yang beragam dapat mengembangkan potensi-potensinya, termasuk
di dalamnya keragaman karena disabilitas.
Keragaman dalam implementasi pendidikan inklusif memiliki makna yang
khas, dimana setiap individu peserta didik dianggap sebagai pribadi yang unik
yang berbeda antara yang satu dan yang lain. Perbedaan antar individu peserta
didik terjadi karena perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, bahasa, budaya,
cara pengasuhan orang tua, gaya belajar, tingkat kecerdasan, motivasi, bakat,
minat, kesiapan belajar dan tahapan perkembangan anak. Melalui cara pandang
tentang keragaman ini, di sisi lain menuntut kompetensi guru di kelas untuk dapat
menyajikan menu kurikuler yang beragam, menyelenggarakan proses intruksional
yang membuka – seluas mungkin – terjadinya proses belajar siswa, dan
menyediakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan saling
menghargai keragaman individu peserta didik.
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Demikian juga pemaknaan terhadap konsep kebutuhan khusus, dimaknai
secara luas tidak hanya karena faktor disabilitas. Peserta didik mempunyai
kebutuhan khusus dengan penyebab yang berbeda-beda. Mungkin karena tidak
dapat tidur, lapar, takut atau trauma emosional yang mendalam. Kondisi ini
biasanya terjadi di daerah-daerah konflik atau bencana alam. Mungkin juga
terdapat berbagai hambatan belajar dan kebutuhan akan dukungan khusus karena
kesulitan atau ketunaan, seperti kesulitan membaca, ketunaan sensori-motor atau
fisik, gangguan perkembangan atau gabungan beberapa kecacatan yang
dikombinasikan dengan sebab-sebab yang lain.
Guna menjawab tantangan profesional guru di kelas inklusif dibutuhkan
rujukan tentang bagaimana cara melakukan penyesuaian kurikulum. Sebagaimana
telah dipahami bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu. Artinya, kurikulum yang ada secara nasional – yang
diperuntukkan bagi peserta didik tanpa kebutuhan khusus – perlu dilakukan proses
penyesuaian sehingga dapat memenuhi kebutuhan individu peserta didik
berkebutuhan khusus.
Dalam konteks penyesuaian kurikulum ini perlu ditegaskan bahwa ruang
lingkup kurikulum tidak sebatas pada isi atau materi kurikulum, tetapi termasuk
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dimaksudkan mencakup baik
dalam arti mikro yaitu tujuan instruksional, sebagai hasil dari efek langsung
peristiwa pembelajaran (instructional effect). Selain itu, ada tujuan dalam arti luas
sebagai usaha sadar untuk mencapai tujuan pendidikan secara makro yang dicapai
melalui dampak pengiring (nurturan efect) dari peristiwa pembelajaran.
Pada tataran ini dibutuhkan rujukan bagi guru-guru di kelas inklusif untuk
memandu mereka melakukan proses penyesuaian kurikulum bagi peserta didik
berkebutuhan khusus. Berikut ini disajikan pembahasan terkait beberapa hal
penting yang harus diperhatikan guru dalam melakukan penyesuaian kurikulum,
diantaranya prinsip adaptasi kurikulum, dimensi adaptasi kurikulum yang
mencakup adaptasi kurikuler, adaptasi instruksional dan adaptasi lingkungan
pembelajaran atau ekologis, dan pengembangan perangkat pembelajaran.
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Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan rujukan atau kerangka berpikir
dalam melakukan penyesuaian kurikulum bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Prinsip Adaptasi Kurikulum
Adaptasi kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif adalah
usaha untuk menjamin peserta didik disabilitas dan peserta didik berkebutuhan
khusus lainnya, bersama-sama dengan peserta didik tanpa kebutuhan khusus
terlibat dalam satu lingkungan pembelajaran. Terdapat tiga prinsip yang harus
diperhatikan dalam melakukan penyesuaian kurikulum, yaitu kehadiran,
partisipasi dan prestasi.
Prinsip kehadiran dimaksudkan sebagai kesadaran guru akan kehadiran
peserta didik berkebutuhan khusus di kelas. Dalam hal ini peserta didik
berkebutuhan khusus tidak sebatas peserta didik penyandang disabilitas.
Kebutuhan khusus terjadi ketika peserta didik mengalami hambatan dalam salah
satu atau lebih pada aspek belajar, perkembangan dan partisipasi. Oleh karena itu,
kondisi disabilitas menjadi salah satu dari penyebab anak berkebutuhan khusus.
Selain disabilitas terdapat kondisi-kondisi lain yang memungkinkan anak
mengalami hambatan dalam belajar, perkembangan dan partisipasi sosial.
Misalnya hambatan karena faktor budaya, yaitu ketika peserta didik di kelas
rendah sekolah dasar tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Pada
konteks ini berbagai faktor yang menyebabkan peserta didik memiliki kebutuhan
khusus dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyebab yang sifatnya
permanen dan penyebab yang sifatnya temporer.
Prinsip kehadiran menegaskan pentingnya bagi guru lebih sensitif dalam
mengenali hambatan-hambatan belajar, perkembangan dan partisipasi sosial yang
dimiliki peserta didik. Dengan demikian guru akan segera dapat melakukan
identifikasi dan asesmen dan pada gilirannya dapat mengambil tindakan yang
sesuai dalam mengatasi atau meminimalkan dampak dari hambatan yang dimiliki
oleh peserta didik.
Prinsip kedua adalah partisipasi, artinya semua peserta didik termasuk di
dalamnya peserta didik berkebutuhan khusus difasilitasi semaksimal mungkin
agar dapat berpartisipasi dalam semua aktivitas pembelajaran di kelas inklusif.
Kelas inklusif adalah sebagai sebuah komunitas, sebagaimana sebuah keluarga,
dalam kelas inklusif setiap warga kelas memiliki ikatan kasih sayang antara yang
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satu dengan yang lainnya, memiliki nilai-nilai dan budaya yang diikuti dan
dikembangkan, menerima dan menghargai diantara sesama anggotanya. Oleh
karena itu, dalam kelas yang inklusif partisipasi menjadi bagian yang sangat
penting, karena dengan partisipasi semua siswa, maka memperkecil perlakuan
diskriminatif,

tindakan pengucilan dan pengabaian terutama terhadap peserta

didik berkebutuhan khusus (Booth, et al. 2000).
Prinsip ketiga adalah prestasi, prinsip ini menjamin bahwa semua peserta
didik difasilitasi untuk dapat berprestasi. Prestasi yang dimaksudkan di sini adalah
peningkatan capaian dalam semua aspek belajar oleh setiap peserta didik yang
dilihat secara individual. Artinya, setiap individu peserta didik difasilitasi untuk
meningkat capaian hasil belajarnya dan mendapat pengakuan atau penghargaan
dari capaian yaang diraihnya. Dalam hal ini setiap peserta didik, termasuk peserta
didik berkebutuhan khusus, dihargai keberhasilannya dalam belajar. Keberhasilan
belajar dalam hal ini dilihat sebagai sebuah ukuran perkembangan belajar setiap
individu dengan melihat membandingkan kemampuan awal siswa dengan
kemampuan saat ini yang sudah dicapai siswa. Oleh karena itu, dengan
pemahaman prestasi sebagaimana yang telah dijelaskan, maka setiap individu
peserta didik dapat didorong untuk berprestasi dan dihargai sekecil apapun
capaian keberhasilannya.
Tiga prinsip ini, kahadiran, partisipasi dan prestasi, merupakan bagian yang
saling berkaitan dan menjadi kerangka pijak bagi penyelenggaraan layanan
pendidikan di kelas inklusif. Keseimbangan antara ketiganya menjadi kontrol
pengendali yang bisa digunakan sebagai ukuran kualitas layanan pendidikan di
kelas inklusif. Sebagai contoh, ketika praktek layanan pembelajaran dilakukan di
kelas khusus dengan maksud menyediakan lingkungan pembelajaran yang lebih
terstruktur dengan harapan lebih memudahkan peserta didik berkebutuhan khusus
dalam mencapai kompetensi yang ditargetkan. Praktek layanan seperti ini
dominan dalam aspek prestasi tetapi lemah dalam aspek partisipasi.
Dimensi Adaptasi Kurikulum
Dengan memahami keragaman siswa, termasuk di dalamnya keragaman
karena faktor disabilitas, maka tidak ada kurikulum yang sepenuhnya sesuai
dengan kebutuhan-kebutuhan individual peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum
yang ditetapkan secara nasional sejatinya merupakan rujukan yang pada
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pelaksanaannya dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian sehingga dapat memenuhi
keragaman kebutuhan peserta didik.
Terdapat tiga dimensi dalam melakukan proses adaptasi kurikulum, yaitu
kurikuler, instruksional dan lingkungan belajar atau ekologis (Janney, dan Snell,
2000). Adaptasi kurikuler terkait dengan penyesuaian tentang isi, materi atau
kompetensi yang dipelajari peserta didik. Adaptasi intruksional terkait cara,
metode dan strategi yang dapat digunakan peserta didik berkebutuhan khusus
dalam menguasai kompetensi atau materi yang ditargetkan. Adaptasi lingkungan
belajar atau ekologis berkaitan dengan seting pembelajaran diselenggarakan,
dimana, kapan dan bersama siapa pembelajaran diselenggarakan. Lebih luas,
penyesuaian lingkungan pembelajaran menjamin aksesibilitas lingkungan
pembelajaran khususnya bagi peserta didik disabilitas, termasuk penyediaan alat
bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Adaptasi Kurikuler
Adaptasi tentang isi kurikulum terjadi dalam tiga tipe, yaitu adaptasi tipe
suplemen, penyederhanaan, dan alternatif. Adaptasi isi kurikulum tipe suplemen
diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sepanjang mereka bisa
mengikuti standar kurikulum nasional, termasuk di dalamnya peserta didik yang
memiliki potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa. Penyesuaian isi
kurikulum tipe suplemen dilakukan melalui pemambahan keterampilan tertentu
kepada peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat menguasai kompetensi yang
dituntut dalam standar kurikulum nasional. Termasuk dalam tipe penyesuaian ini
adalah mengganti kompetensi dengan kompetensi lain yang setara, misalnya bagi
peserta didik dengan hambatan pendengaran kompetensi berbicara diganti dengan
kompetensi melakukan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.
Contoh lain penyesuaian isi kurikulum tipe suplemen bagi peserta didik
dengan hambatan penglihatan adalah sebagai berikut. Jika kompetensi yang
dituntut membutuhkan aktivitas visual seperti kemampuan melukis, seni
pertunjukkan, olah raga basket, volley, bulu tangkis, tenis meja, atletik,
eksperimen kimia, dan lain-lain, maka penggantian kompetensi yang setara bagi
peserta didik dengan hambatan penglihatan misalnya kompetensi melukis diganti
dengan seni relief atau seni suara. Kompetensi bermain basket tidak harus
dikuasai secara utuh dalam konteks bermain basket. Peserta didik tunanetra
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mungkin hanya dituntut untuk menguasai drable atau kekuatan melempar bola,
atau diganti dengan kompetensi ranah kognitif terkait dengan basket, misalnya
memahami sejarah basket, aturan bermain basket dan lain-lain.
Tipe adaptasi isi kurikulum kedua adalah penyederhanaan. Tipe ini
digunakan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam
menguasai isi kurikulum sesuai standar nasional secara keseluruhan. Dengan kata
lain, adaptasi isi kurikulum tipe penyederhanaan ini diberlakukan kepada peserta
didik berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan kecerdasan (intellectual
disability) pada taraf ringan ringan. Termasuk di dalamnya adalah peserta didik
yang mengalami hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan gerak,
dan autis yang disertai hambatan kecerdasan. Batasan hambatan kecerdasan di sini
adalah dua (2) standar deviasi di bawah rata-rata.
Sebagai contoh, pada mata pelajaran IPA kelas V semester II kompetensi
dasarnya adalah: ―Mendeskripsikan proses daur air dan kegiatan manusia yang
dapat mempengaruhinya‖. Kompetensi ini jika disesuaikan bagi peserta didik
yang mengalami hambatan kecerdasan dapat dirumuskan menjadi : ―Mengurutkan
gambar proses daur air‖. Pada contoh tersebut terlihat proses penyederhanaan
kompetensi yang ditargetkan dari mendeskripsikan menjadi mengurutkan gambar.
Pada prakteknya, proses penyederhanaan ini tergantung pada kemampuan awal
peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan hasil asesmen.
Tipe adaptasi isi kurikulum tipe ketiga adalah alternatif. Tipe adaptasi isi
kurikulum alternatif ini diberlakukan kepada peserta didik penyandang disabilitas
yang memiliki hambatan kecerdasan pada tingkat sedang dan berat. Dimana
prinsip pengembangan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum fungsional
berdasarkan hasil asesmen. Artinya kurikulum yang ditargetkan adalah berangkat
dari kondisi atau kemampuan peserta didik untuk memfasilitasi mereka dapat
lebih mandiri dalam kehidupannya sehari-hari. Ruang lingkup kurikulum
fungsional ini diantaranya adalah merawat diri, komunikasi, dan motorik.
Sebagai contoh, Rudi kelas usia 10 tahun duduk di kelas IV. Ia mengalami
hambatan kecerdasan berat dan juga mengalami hambatan motorik. Rudi dapat
menggerakkan tubuhnya bagian atas dan dapat berbicara dengan kosa kata yang
sangat terbatas. Rudi membutuhkan banyak bantuan dalam aktivitas sehari-hari
(activity dayli living). Kurikulum yang sesuai bagi Rudi adalah menekankan pada
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keterampilan komunikasi, termasuk dengan bantuan gambar, peningkatan
kemampuan motorik, memberikan banyak kesempatan interaksi positif dengan
orang lain, khususnya dengan anak seusianya, dan pemberian dukungan yang
sesuai selama proses pembelajaran.
Adaptasi Instruksional
Proses adaptasi instruksional dilakukan untuk memastikan peserta didik
berkebutuhan khusus dapat mencapai kompetensi yang ditargetkan sesuai dengan
karakteristik belajar individu peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagai contoh,
adaptasi instruksional bagi peserta didik yang mengalami hambatan penglihatan
maka bagi guru hendaknya menghindari penggunaan kata-kata penunjuk arah atau
tempat seperti: ini, itu, di sana, dan di sini, tetapi langsung menyebutkan tempat
yang dimaksudkan. Bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran guru
hendaknya menjaga posisi tubuhnya ketika berbicara, tidak membelakangi peserta
didik dengan hambatan pendengaran. Selain itu, gerakan bibir harus jelas,
artikulasi jelas, kecepatan berbicara sedang, artinya tidak terlalu cepat atau
lambat, sebisa mungkin guru menggunakan metode komununikasi total.
Proses adaptasi instruksional dapat juga dilihat dalam contoh berikut ini.
Seorang siswa bernama Iwan, berusia 11 tahun kelas V SD, memiliki level
kemampuan dalam membaca dan IPA setara dengan siswa lain. Iwan sering
mencari alasan untuk menghindari pelajaran Matematika, jarang sekali Iwan
menyelesaikan

tugas

matematika

dan

terlihat

frustasi

ketika

dipaksa

menyelesaaikan tugas-tugas Matematika. Adaptasi instruksional yang dapat
dilakukan untuk Iwan ketika di kelas Matematika antara lain: (1) memberikan
waktu istirahat yang lebih sering bagi Iwan; (2) mengurangi jumlah soal dalam
satu halaman/ lembar kerja; (3) ada modeling oleh guru atau siswa lain dalam
menyelesaikan soal yang ditugaskan; (4) memberikan kesempatan kepada Iwan
untuk memilih soal yang ingin dia selesaikan; (5) tugas diberikan dalam
kelompok kecil; dan (6) memberikan waktu yang lebih lama kepada Iwan dalam
menyelesaikan tugas Matematika.
Termasuk dalam adaptasi instruksional ini adalah pelaksanaan evaluasi bagi
peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian evaluasi dapat dilakukan melalui
fleksibilitas cara evaluasi, diantaranya melalui: memperbolehkan jawaban lisan;
memperbolehkan jawaban direkan atau dalam bentuk audio; memperbolehkan
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jawaban ditulis melalui komputer; dan memperbolehkan jawaban ditulis langsung
di lembar soal, tidak di lembar jawaban. Selain cara evaluasi, penyesuaian dalam
evaluasi juga dilakukan pada tempat evaluasi dilakukan dan waktu penyelesaian
evaluasi.
Adaptasi Lingkungan Pembelajaran
Adaptasi lingkungan pembelajaran dilakukan untuk memastikan lingkungan
pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam
melakukan proses pembelajaran dengan lebih nyaman dan produktif. Penggunaan
media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik menjadi bagian
penting dalam penyesuaian lingkungan pembelajaran. Sebagai contoh, pada
pembelajaran bagi peserta didik yang mengalami hambatan penglihatan media
pembelajaran yang digunakan sebisa mungkin diadaptasi dengan media tactual,
misalnya globe, peta timbul, penggaris tinbul, penggunaan objek asli yang
memungkinkan untuk diraba. Gambar-gambar visual digantikan dengan
penjelasan verbal dari guru. Penggunaan alat bantu tehnologi yang sesuai,
misalnya komputer dengan software screen reader.
Pengaturan tempat duduk dan penempatan siswa berkebutuhan khusus
dalam kelompok, juga bagian dari adaptasi lingkungan belajar. Sebagai contoh,
peserta didik formasi tempat duduk peserta didik dapat dibuat secara bergantian
(bervariasi) sesuai kebutuhan. Beberapa formasi tempat duduk yang dapat dipilih
di antaranya adalah: formasi tempat duduk berbentuk lingkaran, setengah
lingkaran, tapal kuda, bentuk U, kelompok-kelompok kecil (cluster) atau bentuk
tradisional yakni berbaris ke belakang. Peserta didik berkebutuhan khusus
ditempatkan pada tempat duduk yang dekat dengan guru, supaya memudahkan
dalam berkomunikasi, mendeteksi kesulitan dan memberikan bantuan. Selain itu,
peserta didik berkebutuhan khusus hendaknya duduk sebangku atau berdekatan
dengan peserta didik yang tidak mengalami hambatan, supaya ada kesempatan
untuk saling belajar dan membantu.
Mengembangkan Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di
kelas inklusif dibuat dengan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus yang
dimiliki peserta didik di kelas tersebut. Artinya guru cukup membuat satu RPP
untuk satu kelas, akan tetapi di dalam RPP tersebut ada catatan-catatan khusus

517

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

sebagai bentuk penyesuaian yang diberlakukan bagi peserta didik berkebutuhan
khusus. Dengan demikian guru kelas atau guru mata pelajaran tidak perlu
membuat RPP khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Penyesuaian RPP dapat dilakukan mulai dari komponen kompetensi, tujuan,
indikator, kergiatan pembelajaran, materi dan sumber belajar serta evaluasi
pembelajaran. Penentuan pada komponen RPP yang mana dilakukan penyesuaian
tergantung

pada

hasil

asesmen

masing-masing

individu

peserta

didik

berkebutuhan khusus. Secara umum dapat dijelaskan di sini bahwa penyesuaian
pada komponen kompetensi dan tujuan dilakukan pada dua kondisi. Pertama,
penyesuaian kompetensi dan tujuan dilakukan untuk mengganti satu kompetensi
tersebut dengan kompetensi lain yang setara. Hal ini diberlakukan bagi peserta
didik berkebutuhan khusus yang tidak mengalami hambatan kecerdasan. Sebagai
contoh, bagi peserta didik yang mengalami hambatan pendengaran tingkat berat
(tuli), maka kompetensi berbicara diganti dengan kompetensi berkomunikasi
dengan menggunakan bahasa isyarat.
Kedua, penyesuaian kompetensi dan tujuan pembelajaran dilakukan dengan
cara melakukan penyederhanaan dari kompetensi yang ditargetkan, hal ini
diberlakukan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami
hambatan kecerdasan (tunagrahita). Sebagai contoh, kompetensi mengapresiasi
sebuah teks cerita pendek disederhanakan menjadi mengenali nama tokoh dari
teks sederhana yang dibacakan.
Penyesuaian pada komponen yang lain dari RPP dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi dan modalitas belajar yang dimiliki oleh setiap
individu peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, dalam aktivitas
mengamati bagi peserta didik dengan hambatan penglihatan maka guru dapat
mengoptimalkan modalitas perabaan dan pendengaran ketika merancang tahapan
pembelajaran mengamati.
Bagi peserta didik dengan hambatan perilaku yang berat yang karenanya
membutuhkan kehadiran pendamping khusus (shadow), maka kehadiran
pendamping tersebut dan perannya berada dalam perencanaan dan kendali guru
kelas

atau

guru

mata

pelajaran

yang

bersangkutan.

Artinya

dalam

mengembangkan RPP guru juga memperhitungkan dan merencanakan kegiatan-
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kegiatan, media dan penilaian yang sesuai bagi siswa tersebut, meskipun siswa
yang bersangkutan memiliki pendamping khusus (shadow).
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KEUNGGULAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM
MENDUKUNG PEMBELAJARAN PKN YANG CONTEXTUALIZED
MULTIPLE INTELLIGENCE
Edi Suhartono
Universitas Negeri Malang

ABSTRAK
Pendidikan Kewarganegaraan ( civic education) di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu
bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia
melalui koridor "value-based education". PKn sebagai mata pelajaran wajib pada jenjang
persekolahan memiliki visi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (nation and character
building) dan pemberdayaan warga negara, dan mengemban misi membentuk warga negara
yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam
mengemban misinya PKn mengembangkan kompetensi kewarganegaraan (civic competence)
yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan
kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic
disposition). Pengembangan pembelajaran PKn terorientasi pada pandangan terbuka pada
konsep “intelegensi multi terkontekstualisasi”. Penanda utama pembelajaran PKn paradigma
baru tidak lagi menekankan pada mengajar tentang PKn tetapi lebih berorientasi pada
pembelajaran PKn, Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama yang
harus dimiliki oleh guru. Ketidaktepatan memilih dan menggunakan pendekatan
pembelajaran akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam
mengusung pembelajaran PKn yang berorientasi contextualized multiple intelligence
tersebut, sistem belajar konvensional di sekolah makin diyakini sebagai sistem yang sudah
tidak efektif lagi dan mengakibatkan pembelajaran PKn dirasakan kurang bermakna bagi
siswa. Meskipun demikian, kenyataan di Indonesia saat ini pembelajaran PKn masih
didominasi oleh sistem konvensional, sehingga penerapan pembelajaran yang berorientasi
pada konsep contextualized multiple intelligence masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti
dengan masih munculnya masalah pembelajaran yang serius, di mana sebagian besar siswa
tidak dapat menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dengan cara mengaplikasikan
pengetahuan tersebut dalam kehidupannya saat ini dan di kemudian hari. Artinya,
pembelajaran tidak memberikan makna bagi siswa dalam memecahkan permasalahan
kewarganegaraan yang terjadi dalam kehidupan. Pembelajaran belum mampu
mengembangkan civic knowledge, civic skills, dan civic disposition secara komprehensif. Hal
ini terjadi karena pembelajaran PKn kurang mengaitkan materi dengan realita kehidupan
siswa, tidak kontekstual, lebih banyak memberikan kemampuan untuk menghafal bukan untuk
berpikir kreatif, kritis, dan analitis, bahkan menimbulkan apatis siswa dan menganggap
remeh dan kurang menarik. Dengan demikian kenyataan di lapangan tampaknya proses
pembelajaran yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Untuk memecahkan masalah
kekurangbermaknaan pembelajaran PKn, hendaknya materi pembelajaran PKn tidak hanya
berisi hafalan belaka akan tetapi dipadukan dengan kehidupan yang sebenarnya dalam
masyarakat, dan dalam proses pembelajaran hendaknya mendukung pengembangan
contextualized multiple intelligence. Oleh karena itu, perlu digunakan pendekatan
pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) sebagai salah satu alternatif
yang efektif. Di dalam pembelajaran ini diharapkan mampu melibatkan siswa dalam
keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek pembelajaran yaitu
kognitif, afektif dan psikomotor baik secara fisik maupun mentalnya. Mengingat pembelajaran
kontekstual membuat siswa mampu untuk menghubungkan konten materi dengan konteks
kehidupan sehari-hari dalam menemukan makna kehidupan tersebut. Sudah barang tentu
pembelajaran kontekstual sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran kewarganegaraan
yang mempunyai kompetensi menyiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik dalam
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penerapan pembelajaran
kontekstual
merupakan kebutuhan ysang mendesak dalam memecahkan permasalahan PKn selama ini dan
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dianggap sebagai salah
pembelajaran PKn

satu

alternatif dalam

memecahkan

permasalahan

dalam

Kata kunci: Pendekatan kontekstual, pembelajaran PKn, contextualized multiple intelligence.

LATAR BELAKANG
Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) di Indonesia ditempatkan
sebagai salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "value-based
education". Kerangka isi Pendidikan Kewarganegaraan ini menurut Budimansyah
(2008: 180) dibangun atas dasar paradigma baru sebagai berikut: (1) secara
kurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga
negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung
jawab; (2) secara teoretik memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan
psikomotorik (civic knowledge, civic disposition, dan civic skills) yang bersifat
konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide,
nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela
negara; (3) secara programatik menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai
(content embedded values) dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam
bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan
merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep,
dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebagai matapelajaran wajib
pada jenjang persekolahan memiliki visi sebagai sarana pembinaan watak bangsa
(nation and character building) dan pemberdayaan warga negara, dan
mengemban misi membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang
sanggup melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Berkaitan dengan ide pokok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
yang ingin membentuk warga negara yang ideal yaitu membentuk warga negara
yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, keterampilan dan
nilai-nilai sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Pada
gilirannya warga negara yang baik tersebut diharapkan dapat membantu
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terwujudnya masyarakat yang demokratis konstruksional. Bagi bangsa Indonesia
warga negara yang baik adalah warga negara yang dapat menjalankan perannya
dalam hubungannya dengan sesama warga negara dan hubungannya dengan
negara sesuai dengan UUD 1945. Sejalan dengan ini Somantri, (2001)
mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan komponen
pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang
mampu memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk
menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter.
Pembelajaran PKn merupakan usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan
psikologis dalam memberikan kemudahan belajar kepada siswa agar terjadi
internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk
melandasi tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam integritas
pribadi dan perilaku sosial sehari-hari. PKn digunakan sebagai wujud
pelestarian nilai-nilai moral dan nilai-nilai Pancasila serta pedoman dalam
berperilaku sebagai warga negara Indonesia.
Sehubungan dengan itu, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
mencakup dimensi pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kewarganegaraan
seperti

nampak

pada

struktur

keilmuan

mata

pelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan. Secara garis besar karakteristik mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) mencakup tiga dimensi yaitu: a) pengetahuan
kewarganegaraan (civics knowledge) mencakup bidang politik, hukum dan moral.
Materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi: pengetahuan tentang prinsipprinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan,
identitas nasional, pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law) dan peralihan
yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan kewajiban
warga negara. Hak asasi manusia, hak sipil dan hak politik. b) nilai-nilai
kewarganegaraan (civics values) mencakup antara lain: percaya diri, komitmen,
penguasaan atas nilai regious, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis,
toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan
berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas. c) keterampilan
kewarganegaraan (civics skill) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara, misalnya berperan serta aktif mewujudkan masyarakat
madani (civil society),

keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya
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pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik,

keterampilan

memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama dan
mengelola konflik.
Dengan demikian melalui mata pelajaran PKn diharapkan dapat
membentuk warga negara yang berpengetahuan, terampil dan berkepribadian
sehingga PKn dengan paradigma baru materinya memuat komponen pengetahuan,
keterampilan dan kepribadian. Sehubungan dengan itu mata pelajaran PKn
mempunyai tugas untuk (1) mengembangkan kecerdasan warga negara (civics
intelegence), (2) membina tanggung jawab warga negara (civics responsibility)
dan (3) mendorong partisipasi warga negara (civics participation) Hal ini sejalan
dengan

Branson

(

1998:8-25

)

yang menegaskan

bahwa

Pendidikan

Kewarganegaraan hendaknya mengembangkan civic competences (kompetensi
kewarganegaraan). Aspek-aspek civic competences tersebut meliputi pengetahuan
kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills),
dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition)
Mata pelajaran PKn yang mencakup pengetahuan kewarganegaraan (civics
knowledge), nilai-nilai kewarganegaraan (civics values) dan

keterampilan

kewarganegaraan (civics skills), ruang lingkup materinya mencakup: (1) persatuan
dan kesatuan bangsa, (2) norma, hukum dan peraturan, (3) hak asasi manusia, (4)
kebutuhan warga negara, (5) konstitusi negara, (6) kekuasaan dan politik,
(7) Pancasila, (8) globalisasi, ruang lingkup materi PKn tersebut jika dikaitkan
dengan karakteristik PKn maka aspek materi PKn akan mencakup: (a) aspek
konsep dan nilai: kemampuan untuk mengembangkan konsep dan nilai-nilai
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan (b) aspek penerapan: kemampuan
untuk menerapkan konsep dan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk
kepribadian melalui praktik atau pengalaman belajar yang menggunakan
pendekatan ilmiah.
Dengan demikian standar kompetensi / kompetensi dasar PKn dapat
dikelompokkan ke dalam aspek (1) kemampuan untuk mengembangkan konsep
dan nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (penguasaan konsep dan
nilai) serta (2) kemampuan untuk menerapkan konsep dan nilai kehidupan
berbangsa dan bernegara termasuk kepribadian melalui praktik atau pengalaman
belajar yang menggunakan pendekatan ilmiah (penerapan).
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Pengembangan pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dilepas dari
pengaruh globalisasi yang mana hal ini memiliki efek pada kehidupan siswa.
Menurut

Komalasari

(2009:

1)

globalisasi

menuntut

PKn

untuk

mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang bersifat multi dimensi,
PKn juga membawa misi PKn untuk demokrasi dan pendidikan yang berdasar
pada nilai. Pembelajaran PKn terorientasi pada pandangan terbuka konsep
“intelegensi multi terkontekstualisasi‖ tentang kebutuhan akan pengaturan
(pengelolaan) yang lebih kreatif, partisipatif aktif, pembelajaran yang penuh
makna dan menyenangkan. Menurut Lasmawan (2011) berpendapat bahwa
penanda utama pembelajaran PKn paradigma baru tidak lagi menekankan pada
mengajar tentang PKn tetapi lebih berorientasi pada pembelajaran PKn. Dari
pandangan ini guru hendaknya memiliki kemampuan untuk memilih dan
menggunakan pendekatan atau metode pembelajaran PKn yang efektif, tepat,
menarik dan menyenangkan untuk membelajarkan PKn di sekolah penguasaan
pendekatan pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama yang harus
dimiliki oleh guru. Kemampuan dalam menggunakan berbagai pendekatan
akan berpengaruh pada keberhasilan belajar peserta didik baik keberhasilan
aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Ketidaktepatan memilih dan
menggunakan pendekatan pembelajaran akan mengakibatkan kegagalan dalam
mencapai tujuan pembelajaran sehingga penggunaan pendekatan pembelajaran
yang tepat dan terampil oleh guru akan membantu pencapaian tujuan
pembelajaran dengan baik (Pursika, 2009).
Dalam mewujudkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang
berorientasi contextualized multiple intelligence tersebut, sistem belajar
konvensional di sekolah makin diyakini sebagai sistem yang sudah tidak
efektif lagi. Berbagai konsep yang menyangkut kemampuan otak, kecerdasan,
dan kreativitas, berkembang makin jauh, dan makin menguatkan argumentasi
yang ingin mengoreksi kelemahan sistem belajar yang selama ini berlaku
secara konvensional, sistem belajar tersebut telah mengakibatkan Pendidikan
Kewarganegaraan dirasakan kurang bermakna bagi siswa.
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PEMBAHASAN
Kondisi Pembelajaran PKn (Kenyataan dan harapan )
Kenyataan

di

Indonesia

saat

ini

pembelajaran

Pendidikan

Kewarganegaraan masih didominasi oleh sistem konvensional, sehingga
penerapan pembelajaran yang berorientasi pada konsep contextualized multiple
inteligence masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih munculnya
masalah pembelajaran yang serius, di mana sebagian besar siswa tidak dapat
menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dengan cara aplikasi
pengetahuan tersebut dalam kehidupannya saat ini dan di kemudian hari.
Artinya,

pembelajaran

tidak

memberikan

makna

bagi

siswa

dalam

memecahkan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi dalam kehidupan.
Pembelajaran belum mampu mengembangkan civic knowledge, civic skills, dan
civic disposition secara komprehensif (Komalasari, 2009: 1). Hal ini terjadi
karena pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kurang mengaitkan materi
dengan realita kehidupan siswa, tidak kontekstual, lebih banyak memberikan
kemampuan untuk menghafal bukan untuk berpikir kreatif, kritis, dan analitis,
bahkan menimbulkan apatis siswa dan menganggap remeh dan kurang
menarik.

Dengan

demikian

kenyataan

dilapangan

tampaknya

pembelajaran yang terjadii tidak sesuai dengan harapan

dan

proses
kajian

konseptual yang seharusnya ada pada kurikulum.
Pembelajaran PKn belum menunjukkan upaya maksimal untuk
mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Muatan
nilai telah banyak terakomodasi dalam kurikulum, namun dalam pelaksanaan
pembelajaran masih banyak terjadi penyimpangan. Secara garis besar nilainilai yang ada dalam dokumen kurikulum diajarkan oleh guru dalam bentuk
konsep nilai. Guru lebih banyak membelajarkan definisi atau pengertian
konsep dan nilai daripada berupaya mengadakan proses pembelajaran untuk
menjadikan proses internalisasi, personalisasi dan aplikasi nilai terhadap diri
siswa dalam kehidupan sehari-hari (Abdul & Sapriya, 2011). Keadaan ini
terlihat dari pembelajaran yang menggunakan pendekatan atau metode
pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan karakteristikk yang dimiliki
siswa, belum melibatkan lingkungan sebagai sumber belajar secara maksimal,
belum memanfaatkan berbagai langkah dengan baik dan belum maksimalnya

525

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

pemanfaatan pendekatan pembelajaran pendidikan nilai-moral yang ada secara
maksimal.

Persepsi

mengenai

kelemahan

pendekatan

atau

metode

pembelajaran PKn oleh sebagian besar guru menjadi faktor berikutnya yang
menjadikan misi PKn untuk membentuk warga negara yang demokratis dan
partisipatif jauh dari harapan. Masalah yang terjadi ialah sebagian guru belum
menerapkan

pembelajaran

kontekstual

atau

menerapkan

pendekatan

pembelajaran relevan lainnya. Padahal, garda terdepan mencapai keberhasilan
misi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru terletak pada kerja keras
guru untuk selalu inovatif dan kreatif melakukan pengembangan pendekatan
PKn (Samsuri, 2011: 3).
Sebagian besar pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
masih

menampakkan

ciri-ciri

sistem

pembelajaran

tradisional

atau

konvensional.. Suryadi (2006: 27) mengidentifikasi ciri-ciri sistem belajar
konvensional meliputi adanya kelas yang tertutup dalam sekolah yang juga
tertutup dari lingkungannya, seting ruangan yang statis dan penuh formalitas,
guru menjadi satu-satunya sumber ilmu dan papan tulis sebagai sarana utama
dalam proses transfer of knowledge, situasi dan suasana belajar yang
diupayakan hening untuk mendapatkan konsentrasi belajar maksimal,
menggunakan buku wajib yang cenderung menjadi satu-satunya sumber yang
sah sebagai referensi di kelas, dan adanya model ujian dengan soal-soal pilihan
majemuk (multiple choice) dan hasilnya sebagai ukuran kemampuan siswa.
Menurut Joni (2005), segi kualitatif sistem pendidikan nasional semakin
merosot karena pembelajaran di sekolah masih saja terpaku pada paradigma
penerusan informasi yang hanya melibatkan kemampuan berpikir tingkat rendah
(low cognitive skills) yaitu menghafal. Metode yang sering digunakan dalam
pembelajaran seperti ini adalah ekspositori seperti ceramah, tugas membaca,
resitasi, tanya jawab, dan latihan tertulis. Sumber utama adalah presentasi guru,
buku teks, film, video, atau pemberian informasi yang lain. Dengan demikian,
pembelajaran dipusatkan pada guru karena gurulah sumber semua informasi
tersebut. Soemantri (2001: 245) mempertegas bahwa kurang bermaknanya
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bagi siswa dikarenakan masih
dominannya penerapan cara-cara pembelajaran konvensional seperti ground
covering technique, narrative technique, dan indoktrinasi dalam pembelajaran
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Pendidikan Kewarganegaraan sehari-hari

Sejalan dengan ini menurut

Nurhasanah (2009) masalah utama dalam pembelajaran PKn adalah
penggunaan metode atau model pembelajaran dalam penyampaian materi
pelajaran belum tepat, sehinggga belum memenuhi harapan seperti muatan
tatanan nilai agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa. Hal ini berkaitan
dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan
nilai-nilai praktis, tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinansi untuk
kepentingan kekuasaan pemerintah. Metode pembelajaran dalam proses belajar
mengajar terkesan sangat kaku kurang fleksibel, kurang demokratis dan guru
cenderung lebih dominan, Guru mengajar lebih banyak mengejar target yang
berorientasi pada nilai ujian akhir, disamping masih menggunakan model
konvensional yang monoton. Didalam pembelajaran aktivitas guru lebih
dominan dari siswa, sehingga guru sering mengabaikan proses pembinaan
tatanan nilai, sikap, tindakan yang mengakibatkan mata pelajaran PKn tidak
dianggap sebagai mata pelajaran untuk pembinaan warga negara yang
menekankan pada kesaadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung
menjadi mata pelajaran yang membuat jenuh dan membosankan.
Sebuah hasil penelitian tentang interaksi kelas di sekolah menunjukkan
bahwa 95% interaksi kelas dikuasai oleh guru (Wardani, 2000). Guru berperan
sebagai penyampai informasi sebanyak-banyaknya pada anak, yang kadangkadang dengan sedikit tanya jawab, sehingga kegiatan anak lebih banyak
mendengar, mencatat, dan menghafal informasi. Pertanyaan-pertanyaan yang
digunakan oleh guru dalam interaksi kelas berupa pertanyaan-pertanyaan dalam
kategori kognisi rendah. Penelitian senada juga dilakukan oleh temuan penelitian
Ardhana, dkk. (2004) survei terhadap beberapa sekolah di Kabupaten Buleleng
(Bali) memperoleh temuan bahwa 80 % guru menyatakan paling sering
menggunakan metode ceramah dalam pembelajran dan menurut pandangan siswa,
90 % siswa menyampaikan bahwa gurunya mengajar dengan cara menerangkan.
Selain temuan diatas lemahnya praktik pembelajaran yang ditemukan diantaranya
kurang terampilnya guru dalam mengelola kelas yang heterogen dan besar,
lemahnya kemampuan guru dalam mengakomodasi perbedaan siswa secara
individu, serta guru lebih sering memberikan tugas individu daripada kerja
kelompok (Padmadewi, 2007). Terkait dengan temuan ini, maka dapat kita lihat
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pembelajaran yang dilakukan guru tersebut merupakan aktivitas menyimpan
informasi yang pasif dan dianggap kosong. Siswa hanya menerima informasi
verbal dari buku dan guru.
Untuk

memecahkan

masalah

kekurangbermaknaan

pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan, hendaknya materi pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan tidak hanya berisi hapalan belaka akan tetapi dipadukan
dengan kehidupan yang sebenarnya dalam masyarakat, dan dalam proses
pembelajaran hendaknya mendukung pengembangan contextualized multiple
intelligence. Hal ini senada dengan pendapat Soemantri (2001: 313) bahwa
"Pendidikan Kewarganegaraan akan lebih bermakna apabila pengetahuan
fungsional (functional knowledge) dan masalah-masalah kemasyarakatan
memperkaya

konsep-konsep

dasar

Pendidikan

Kewarganegaraan,

dan

dikembangkan dialog kreatif dalam pembelajaran", sehingga pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mengembangkan seluruh
potensi siswa.
Oleh karena itu, perlu digunakan pendekatan pembelajaran kontekstual
(contextual teaching and learning) sebagai salah satu alternatif yang efektif.
Penerapan pembelajaran kontekstual merupakan kebutuhan yang mendesak
dalam memecahkan permasalahan PKn selama ini, yang menurut Komasari
(2009) pendekatan kontekstual dianggap sebagai salah satu alternatif dalam
mmecahkan permasalahan dalam pembelajaran PKn.
Selanjutnya Blancard (2001) serta Bern & Erickson (2001) menyatakan
bahwa pembelajaran kontekstual merupakan konsep pengajaran dan pembelajaran
yang membantu guru untuk menghubungkan materi yang diajarkan dengan situasi
dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat korelasi antara pengetahuan
yang ada pada diri mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat dan negara.
Pembelajaran kontekstual membuat siswa mampu untuk menghubungkan konten
materi dengan konteks kehidupan sehari-hari dalam menemukan makna
kehidupan tersebut .Sudah barang tentu pembelajaran kontekstual sangat cocok
diterapkan dalam pembelajaran kewarganegaraan yang mempunyai kompetensi
menyiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .
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Didalam pembelajaran kontekstual ini diharapkan mampu melibatkan
siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh
aspek pembelajaran yaitu kognitif, afektif dan psikomotor baik secara fisik
maupun mentalnya. Siswa memiliki suatu kebebasan berfikir, berpendapat
aktif dan kreatif sehingga CTL dianggap lebih efektif dan efiseien dalam
menggantikan

pendekatan

konvensional. Menurut

Forgarty (1991:

1)

pendekatan pembelajaran demikian memandang bahwa proses belajar benarbenar berlangsung hanya jika siswa dapat menemukan hubungan yang
bermakna antara pemikiran yang abstrak dengan penerapan praktis dalam
konteks dunia nyata. Dalam pengalaman yang demikian, fakta, konsep, prinsip,
dan prosedur sebagai materi pelajaran diinternalisasikan melalui proses
penemuan, penguatan, keterkaitan, dan keterpaduan.
Pendekatan
pembelajaran

yang

intelligence,

yaitu:

kontekstual

ini

memiliki

komponen

mendukung pengembangan
(1)

pembelajaran dalam

dan

strategi

contextualized multiple
konteks keterkaitan,

(2)

pembelajaran dalam konteks pengalaman langsung, (3) pembelajaran dalam
konteks penggunaan (aplikasi), (4) pembelajaran melalui kerjasama, (5)
pembelajaran yang diatur sendiri, dan (6) pembelajaran dengan penilaian
autentik (Sounders, 1994:4-6).
Selanjutnya

pendekatan

kontekstual

sebagai

suatu

pendekatan

pembelajaran menurut Johnson (2007: 65-66), yang dimodifikasi oleh Ditjen
Manajemen Dikdasmen (2003: 5-6) menjadi tujuh komponen yaitu: (1)
konstruktivisme, (2) inquiry (inkuiri), (3) questioning (bertanya), (4) learning
community (masyarakat belajar), (5) modelling (pemodelan), (6) reflection
(refleksi), dan (7) authentic assessment (penilaian yang sebenarnya). Keseluruhan
komponen dalam pendekatan kontekstual tersebut merupakan unsur-unscur yang
harus muncul dalam implementasi pembelajaran berdasarkan kontekstual.
Kemunculannya yang optimal sekaligus menjadi ukuran kadar kontekstual dari
penerapan pendekatan pembelajaran.
Berdasarkan berbagai hasil penelitian, ternyata penggunaan isu konteks
lingkungan sebagai sumber belajar di sekolah sangat efektif, dan kenyataannya
prestasi siswa sangat baik bila ia dikondisikan dalam suasana belajar yang
tidak formal, dan berada dalam konteks pengalaman siswa sendiri (Caine &

529

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

Caine, 1991:146). Jadi, pembelajaran secara kontekstual hanya terjadi jika
siswa memperoleh pengetahuan itu bermula dari referensinya sendiri
(pengetahuan yang sudah ada dalam pikirannya, pengalamannya, dan
kemampuannya merespon terhadap lingkungan sekitar).
Keunggulan Pendekatan Kontekstual dalam PKn
Kesadaran

perlunya

pendekatan

kontekstual

dalam

pembelajaran

didasarkan adanya kenyataan bahwa sebagian besar siswa tidak mampu
menghubungkan

antara

apa

yang

mereka

pelajari

dengan

bagaimana

pemanfaatannya dalam kehidupan nyata. Hal ini karena pemahaman konsep
akademik yang mereka peroleh hanyalah merupakan sesuatu yang abstrak, belum
menyentuh kebutuhan praktis kehidupan mereka, baik di lingkungan kerja
maupun di masyarakat. Pembelajaran yang selama ini mereka terima hanyalah
penonjolan tingkat hafalan dari sekian rentetan topik atau pokok bahasan, tetapi
tidak diikuti dengan pemahaman atau pengertian yang mendalam, yang bisa
diterapkan ketika mereka berhadapan dengan situasi baru dalam kehidupannya.
CTL (contextual teaching and learning) (Johson, 2007) merupakan
pendekatan yang efektif kerena proses pembelajaran akan secara aktual terjadi
jika siswa bisa menemukan hubungan yang bermakna antara pemikiran abstrak
dan aplikasi praktis dalam konteks dunia riil. Dalam pengamalan pembelajaran
konsep, prinsip, prosedur dan fakta sebagai mata pelajaran yang diinternalisasikan
melalui penemuan, penguatan, antar hubungan dan proses terintegrasi.
Pembelajaran kontekstual merupakan suatu gabungan antara mata pelajaran dan
kemampuan intelektual yang harus dimiliki oleh siswa dan kebutuhan lingkungan.
Hal ini sejalan dengan ini pendapat Blancard (2001) serta Bern & Erickson (2001)
dan menurut Komalasari (2009) pendekatan kontekstual dianggap sebagai salah
satu alternatif dalam memecahkan permasalahan dalam pembelajaran PKn. Lebih
jauh Komalasari menyatakan bahwa Seiring dengan tuntutan globalisasi
mengharuskan pengembangan kompetensi PKn yang bersifat multidimensi yang
berorientasi contextualized multiple inteligence .
Dalam mengemban pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang
berorientasi contextualized multiple intelligence tersebut, sistem belajar
konvensional sebagai pembelajaran yang tradisional di sekolah makin diyakini
sebagai sistem yang sudah tidak efektif lagi. Sebagaimana dikemukakan diatas
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saat ini pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih didominasi oleh
sistem konvensional, sehingga penerapan pembelajaran yang berorientasi pada
konsep contextualized multiple inteligence masih jauh dari harapan. Hal ini
terbukti dengan masih munculnya masalah pembelajaran yang serius, di mana
sebagian besar siswa tidak dapat menghubungkan apa yang telah mereka
pelajari dengan cara aplikasi pengetahuan tersebut dalam kehidupannya saat
ini dan di kemudian hari. Artinya, pembelajaran tidak memberikan makna bagi
siswa dalam memecahkan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi dalam
kehidupan. Pembelajaran belum mampu mengembangkan civic knowledge,
civic skills, dan civic disposition secara komprehensif (Komalasari, 2009: 1).
Hal ini terjadi karena pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kurang
mengaitkan materi dengan realita kehidupan siswa, tidak kontekstual, lebih
banyak memberikan kemampuan untuk menghafal bukan untuk berpikir
kreatif, kritis, dan analitis, bahkan menimbulkan apatis siswa dan menganggap
remeh dan kurang menarik. Dengan demikian kenyataan dilapangan
tampaknya proses pembelajaran yang terjadii tidak sesuai dengan harapan
dan kajian konseptual yang seharusnya ada pada kurikulum.
Untuk

memecahkan

masalah

kekurangbermaknaan

pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan, hendaknya materi pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan tidak hanya berisi hapalan belaka akan tetapi dipadukan
dengan kehidupan yang sebenarnya dalam masyarakat, dan dalam proses
pembelajaran hendaknya mendukung pengembangan contextualized multiple
inteligence. Hal ini senada dengan pendapat Soemantri (2001:313) bahwa
"Pendidikan Kewarganegaraan akan lebih bermakna apabila pengetahuan
fungsional (functional knowledge) dan masalah-masalah kemasyarakatan
memperkaya

konsep-konsep

dasar

Pendidikan

Kewarganegaraan,

dan

dikembangkan dialog kreatif dalam pembelajaran", sehingga pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mengembangkan seluruh
potensi siswa.
Oleh karena itu, perlu digunakan pendekatan pembelajaran kontekstual
(contextual teaching and learning) sebagai salah satu alternatif yang efektif.
Didalam pembelajaran ini diharapkan mampu melibatkan siswa dalam
keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek
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pembelajaran yaitu kognitif, afektif dan psikomotor baik secara fisik maupun
mentalnya. Siswa memiliki suatu kebebasan berfikir, berpendapat aktif dan
kreatif sehingga CTL dianggap lebih efektif dan efisien dalam menggantikan
pendekatan

konvensional.

Menurut

Forgarty

(1991:

1)

pendekatan

pembelajaran demikian memandang bahwa proses belajar benar-benar
berlangsung hanya jika siswa dapat menemukan hubungan yang bermakna
antara pemikiran yang abstrak dengan penerapan praktis dalam konteks dunia
nyata. Dalam pengalaman yang demikian, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur
sebagai

materi pelajaran diinternalisasikan melalui

proses penemuan,

penguatan, keterkaitan, dan keterpaduan .
Keunggulan Pendekatan kontekstual karena memiliki komponen dan
strategi pembelajaran yang mendukung pengembangan contextualized multiple
inteligence,

yaitu:

(1)

pembelajaran

dalam

konteks

keterkaitan;

(2)

pembelajaran dalam konteks pengalaman langsung; (3) pembelajaran dalam
konteks penggunaan (aplikasi); (4) pembelajaran melalui kerjasama; (5)
pembelajaran yang diatur sendiri; dan (6) pembelajaran dengan penilaian
autentik (Sounders, 1994: 4-6). Selanjutnya Sounders (1999: 5-10) menjelaskan
bahwa pembelajaran kontekstual difokuskan pada REACT (Relating: belajar
dalam konteks pengalaman hidup, Experiencing: belajar dalam konteks pencarian
dan penemuan, Applying: belajar ketika pengetahuan diperkenalkan dalam
konteks penggunaannya, Cooperating: belajar melalui konteks komunikasi
interpersonal dan saling berbagi , Transfering: belajar penggunaan pengetahuan
dalam suatu konteks atau situasi baru.
Selanjutnya

keunggulan

pendekatan

kontekstual

sebagai

suatu

pendekatan pembelajaran menurut Johnson (2007: 65-66), yang dimodifikasi oleh
Ditjen Manajemen Dikdasmen (2003: 5-6) karena memiliki tujuh komponen
yaitu: (1) konstruktivisme, (2) inquiry (inkuiri), (3) questioning (bertanya), (4)
learning community (masyarakat belajar), (5) modelling (pemodelan), (6)
reflection (refleksi), (7) authentic assessment (penilaian yang sebenarnya).
Keseluruhan komponen dalam pendekatan kontekstual tersebut merupakan unsurunsur yang harus muncul dalam implementasi pembelajaran berdasarkan
kontekstual. Kemunculannya yang optimal sekaligus menjadi ukuran kadar
kontekstual dari penerapan pendekatan pembelajaran. Lebih jauh Johnson (2002:
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24) kelebihan pendekatan kontekstual karena memiliki karakteristik sebagai
berikut: a) making meaningful connections (membuat hubungan penuh makna), b)
doing significant work (melakukan pekerjaan penting), c) self – regulated
learning (belajar mengatur sendiri), d) collaborating (kerjasama), e) critical and
creative thinking (berpikir kritis dan kreatif), f) nurturing the individual
(memelihara individu), g) reaching high standards (mencapai standar tinggi), dan
h) using authentic assessment (penggunaan penilaian sebenarnya)
Selanjutnya Advanced Technology Environmental and Energy Center
(ATEEC). Fellows (2000: 2-7), menjelaskan karakteristik pembelajaran
kontekstual sebagai berikut: (a) problem-based (berbasis masalah), (b) using
multiple contexts (penggunaan berbagai konteks), (c)

drawing upon student

diversity (penggambaran keanekaragaman siswa), (d) supporting self-regulated
learning (pendukung pembelajaran pengaturan diri, (e) using interdependent
learning groups (penggunaan kelompok belajar yang saling ketergantungan, dan
(f) employing authentic assessment (memanfaatkan penilaian asli).
Keunggulan

pembelajaran

kontekstual

karena

memiliki

beberapa

karakteristik yang khas yang membedakannya dengan pendekatan pembelajaran
lain. Blanchard (2001: 2-8) mengidentifikasi beberapa karakteristik pendekatan
kontekstual (contextual instruction) sebagai berikut: 1) relies on spatial memory
(bersandar pada memori mengenai ruang); 2) typically integrated multiple
subjects (mengintegrasikan berbagai subyek materi / disiplin); 3) value of
information is based on individual need (nilai informasi didasarkan pada
kebutuhan siswa; 4) relates information with prior knowledge (menghubungkan
informasi dengan pengetahuan awal siswa), dan 5) authentic assessment throught
practical application or solving of realistic problem (penilaian sebenarnya
melalui aplikasi praktis atau pemecahan masalah nyata). Bern & Ericson (2001: 39) mengemukakan karakteristik pembelajaran kontekstual sebagai berikut: a)
interdiscriplinary learning, b) problem-based learning, dan c) external contexts
for learning.
Sementara itu Depdiknas menyatakan bahwa keunggulan pembelajaran
kontekstual karena pembelajaran ini mempunyai karakteristik-karakteristik:
1) kerjasama, 2) saling menunjang, 3) menyenangkan dan tidak membosankan, 4)
belajar dengan bergairah, 5) pembelajaran terintegrasi, 6) menggunakan berbagai
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sumber, 7) siswa aktif, 8) sharing dengan teman, 9) siswa kritis guru kreatif, 10)
dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa (peta-peta,
gambar, artikel), 11) laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil
karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. (Depdiknas,
2002: 20).
Kemudian Muslich (2014) menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual
mempunyai keunggulan karena karakteristik sebagai berikut: (1) Pembelajaran
dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran yang diarahkan pada
ketercapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata atau pembelajaran
yang dilakukan dalam lingkungan yang alamiah (Learning in real life setting); (2)
Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugastugas yang bermakna (meaningful learning); (3) Pembelajaran dilaksanakan
dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa (learning by doing);
(4) Pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling
mengoreksi antar teman (learning in a group); (5) Pembelajaran memberikan
kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, dan saling
memahami antara satu dengan yang lain secara mendalam (learning to know each
other deeply); (6) Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif dan
mementingkan kerjasama (learning to ask, to inquiry, to work together); (7)
Pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan (learning as an
enjoy activity)
Di samping itu, mengenai keunggulan CTL telah diidentifikasi enam unsur
kunci CTL seperti berikut ini (University of Washington, 2001): (1) Pembelajaran
bermakna: pemahaman, relevansi dan penghargaan pribadi siswa bahwa ia
berkepentingan terhadap konten yang harus dipelajari. Pembelajaran dipersepsi
sebagai relevan dengan hidup mereka; (2) Penerapan pengetahuan: kemampuan
untuk melihat bagaimana/apa yang dipelajari diterapkan dalam tatanan-tatanan
lain dan fungsi-fungsi pada masa sekarang dan akan datang; (3) Berpikir tingkat
lebih tinggi: siswa dilatih untuk menggunakan berpikir kritis dan kreatif dalam
mengumpulkan data, memahami suatu isu, atau memecahkan suatu masalah; (4)
Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar: konten pengajaran
berhubungan dengan suatu rentang dan beragam standar lokal, negara bagian,
nasional, asosiasi dan / atau industri; (5) Responsif terhadap budaya: pendidik
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harus memahami dan menghormati nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan
kebiasaan-kebiasaan siswa, sesama rekan pendidik dan masyarakat tempat mereka
mendidik. Berbagai macam budaya perorangan dan kelompok memengaruhi
pembelajaran. Budaya-budaya ini, dan hubungan antar budaya-budaya ini
memengaruhi bagaimana pendidik engajar. Paling tidak empat perspektif
seharusnya dipertimbangkan individu siswa, kelompok siswa (seperti tim atau
keseluruhan kelas), tatanan sekolah, dan tatanan masyarakat yang lebih besar; (6)
Penilaian otentik: penggunaan berbagai macam strategi penilaian yang secara
valid mencerminkan hasil belajar sesungguhnya yang diharapkan dari siswa.
Strategi-strategi ini dapat meliputi penilaian atau proyek dan kegiatan siswa,
penggunaan portofolio, rubrik, ceklis, dan panduan pengamatan disamping
memberikan kesempatan kepada siswa ikut aktif berperan serta dalam menilai
pembelajaran mereka sendiri dan penggunaan untuk memperbaiki keterampilan
menulis mereka.
Berdasarkan berbagai pandangan tentang hakikat dan prinsip pembelajaran
kontekstual, Komalasari (2008) dalam disertasinya menarik benang merah
diantara

keseluruhan

pandangan

para

ahli

tersebut

diatas.

Komalasari

mengidentifikasi karakteristik pembelajaran kontekstual meliputi pembelajaran
yang menerapkan konsep keterkaitan (relating), konsep pengalaman langsung
(experiencing), konsep aplikasi (applying), konsep kerja sama (cooperating),
konsep pengaturan diri (self-regulating) dan konsep penilaian autentic assessment.
Kemudian kenggulan pendekatan kontekstual dibandingkan dengan
pendekatan tradisional Nampak perbedaan dengan karakteristik masing-masing
sebagai pendekatan tradisional nampak perbedaan dengan karakteristik masingmasing sebagai berikut:
Tabel 1 Perbedaan Pembelajaran Kontekstual dengan Pembelajaran
Tradisional
Pendekatan CTL
Pendekatan Tradisional
Siswa secara aktif terlibat dalam Siswa adalah penerima informasi
proses pembelajaran
secara pasif
Siswa belajar dari teman melalui kerja
kelompok,
diskusi
dan
saling Siswa belajar secara individual
mengoreksi
Pembelajaran
dikaitkan
dengan
Pembelajaran sangat abstrak dan
kehidupan nyata dan atau masalah
teoritis
yang disimulasikan
Perilaku dibangun atas kesadaran diri
Perilaku dibangun atas kebiasaan
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Keterampilan dikembangkan atas
dasar pemahaman
Hadiah untuk perilaku baik adalah
kepuasan
Seseorang tidak melakukan yang jelek
karena dia sadar hal itu keliru dan
merugikan
Bahasa diajarkan dengan pendekatan
komunikatif, yakni siswa diajak
menggunakan bahasa dalam konteks
nyata
Pemahaman rumus dikembangkan atas
dasar skemata yang sudah ada dalam
diri siswa
Pemahaman rumus itu relatif berbeda
antara siswa yang satu dengan lainnya
sesuai dengan skemata siswa (on
going process of development)
Siswa diminta bertanggung jawab
memonitor dan mengembangkan
pembelajaran mereka masing – masing
Penghargaan terhadap pengalaman
siswa sangat diutamakan
Hasil belajar diukur dengan berbagai
cara: proses bekerja, hasil karya,
penampilan, rekaman, tes, dll.
Pembelajaran terjadi di berbagai
tempat, konteks dan setting
Penyesalan adalah hukuman dari
perilaku jelek
Perilaku baik berdasar motivasi
intrinsik

Keterampilan dikembangkan atas
dasar latihan
Hadiah untuk perilaku baik adalah
pujian atau nilai (angka) rapor
Seseorang tidak melakukan yang jelek
karena dia takut dihukum
Bahasa diajarkan dengan pendekatan
struktual: rumus diterapkan sampai
paham, kemudian dilatihkan (drill)
Rumus itu ada di luar dari siswa yang
harus
diterangkan,
diterima,
dihafalkan dan dilatihkan
Rumus adalah kebenaran absolut
(sama untuk semua orang). Hanya ada
dua kemungkinan, yaitu pemahaman
rumus yang salah atau benar
Guru adalah penentu jalannya proses
pembelajaran
Pembelajaran tidak memperhatikan
pengalaman siswa
Hasil belajar diukur hanya dengan tes

Pembelajaran hanya terjadi dalam
kelas
Sanksi adalah hukuman dari perilaku
jelek
Perilaku baik berdasar motivasi
ekstrinsik
Seseorang berperilaku baik karena dia
Seseorang berperilaku baik karena
terbiasa melakukan begitu. Kebiasaan
yakin itulah yang terbaik dan
ini dibangun dengan hadiah yang
bermanfaat
menyenangkan.
Sumber: Ditjen Dikdasmen (2003: 7-9)
Berdasarkan berbagai hasil penelitian, ternyata penggunaan isu konteks
lingkungan sebagai sumber belajar di sekolah sangat efektif, dan kenyataannya
prestasi siswa sangat baik bila ia dikondisikan dalam suasana belajar yang
tidak formal, dan berada dalam konteks pengalaman siswa sendiri (Caine &
Caine, 1991:146). Jadi, pembelajaran secara kontekstual hanya terjadi jika
siswa memperoleh pengetahuan itu bermula dari referensinya sendiri
(pengetahuan yang sudah ada dalam pikirannya, pengalamannya, dan
kemampuannya merespon terhadap lingkungan sekitar). Secara empirik
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keunggulan pendekatan kontekstual telah banyak dikemukan oleh para ahli
dan praktisi pembelajaran seperti penelitian Atiomo. W ,(2009), Hudson &
Whisler (2011), Deen (2006), Falks & Storksdieck (2005), Hall & Kidman
(2004), Chocker & Greg Baker 2009), Wirta (2011) . Dan Secara khusus
keunggulan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran Pkn dibuktikan oleh
penelitan dari Susila darma dkk (2013), Firmansyah (2010), Nurhasanah
(2009), Eka Sawitri (2010), Komalasari (2010) dan (2009).
PENUTUP
Pendekatan kontekstual ternyata lebih bermakna dan lebih menyenangkan
karena mampu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan serta mampu
mengemban misi PKn yang berorientasi pada contextualized multiple intelegence,
oleh karena itu sebaiknya para guru PKn dapat menerapkan pendekatan
kontekstual dalam pembelajaran PKn dengan menampilkan tujuh komponen
utama pembelajaran kontekstual yakni kontruktifisme, bertanya, inkuiri,
masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian autentik.

Kenyataan

sekolah saat ini pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih didominasi
oleh sistem konvensional, sehingga penerapan pembelajaran yang berorientasi
pada konsep contextualized multiple inteligence masih jauh dari harapan. Hal
ini terbukti dengan masih munculnya masalah pembelajaran yang serius, di
mana sebagian besar siswa tidak dapat menghubungkan apa yang telah mereka
pelajari dengan cara aplikasi pengetahuan tersebut dalam kehidupannya saat
ini dan di kemudian hari. Artinya, pembelajaran tidak memberikan makna bagi
siswa dalam memecahkan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi dalam
kehidupan. Pembelajaran belum mampu mengembangkan civic knowledge,
civic skills, dan civic disposition secara komprehensif. Hal ini terjadi karena
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kurang mengaitkan materi dengan
realita kehidupan siswa, tidak kontekstual, lebih banyak memberikan
kemampuan untuk menghafal bukan untuk berpikir kreatif, kritis, dan analitis,
bahkan menimbulkan apatis siswa dan menganggap remeh dan kurang
menarik. Oleh karena itu sebaiknya guru sudah meninggalkan sistem
pembelajaran konvensional dengan pendekatan tektual dan menggantikan
dengan pendekatan kontekstual.

Pembelajaran

kontekstual

merupakan

konsep pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru untuk menghubungkan
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materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk
membuat korelasi antara pengetahuan yang ada pada diri mereka sebagai anggota
keluarga, masyarakat dan negara. Pembelajaran kontekstual membuat siswa
mampu untuk menghubungkan konten materi dengan konteks kehidupan seharihari dalam menemukan makna kehidupan tersebut .Sudah barang tentu
pembelajaran

kontekstual

sangat

cocok

diterapkan

dalam

pembelajaran

kewarganegaraan yang mempunyai kompetensi menyiapkan anak didik menjadi
warga negara yang baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Penerapan pembelajaran kontekstual merupakan kebutuhan yang mendesak dalam
memecahkan permasalahan PKn selama ini , oleh karena itu sebaiknya guru PKn
menjadikan pendekatan kontektusal sebagai salah satu alternatif dalam
memecahkan permasalahan dalam pembelajaran PKn selama ini dan menjadikan
pendekatan kontekstual sebagai ciri khas Pembelajaran PKn yang contextualized
multiple intelegence.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul, A.W. & Sapriya. 2011. Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung:
Alfabeta CV.
Ardhana, W., Kaluge,l. dan Purwanto. 2004. Pembelajaran Inovatif untuk Pemahaman dalam
Belajar Matematika dan Sains di SD, SLTP dan SMU. (Laporan Penelitian Hibah
Pasca Angkatan II, Tahun Pertama). Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, Jakarta.
ATEEC Fellows. 2000. Teaching for Conterxtual and Teaching Learning (online) , Tersedia:
http / / www.ateec.org / curric / ctlinfo.cfm 24k (30 Maret 2006).
Atiomo, William. 2009. A Constrfouctivist Stratetgy for Medium / Large Student Groups The
Contextual Lerning Model. The Open Medical Education Journal. 2009., 2, p 1-9
University of Nottingham, UK
Bern, R.G. and P.M. Erickson, 2001. Contextual teaching and learning: Preparing students for
the new economy. The Highlight Zone: Research a Work No. 5. http: / /
www.eric.ov / ERICWebPortal / custom / portlets / recordDetails / detailmini.jps?
nfpb=true & ERICEExtSearch Search Value O=ED452376&ERICExtSearch Search
Type O=no&accno=ED45237
Blanchard, A.2001. Contextual teaching and learning. Educational services, horizons
electronic lesson plans resource. http; / / Coe.csusb.edu / scarcella / helpr.pdf
Branson, .M.S. 1999. Making the case for civic education: Where we stand at the end of the
20 th Century. CCE, Washington DC. Hgttp: / / www.civiced.org / papers / articles
mb june99.html
Budimansyah, D. (2008). Model Pembelajaran Berbasis Portofolio: Mata Pelajaran PKn.
Bandung: PT Genesindo.
Branson, M. (1998). Belajar CIVIC EDUCATION dari AMERIKA, Jogyakarta: Lembaga Kajian
Islam (Lkis) dan The Asia Foundation (TAP).
Caine, R.N., & Caine, G. (1991). Making Connections: Teaching and the Human Brain. New
York: Addison-Wesley. (1994, Edisi Pembaruan)
Darma, Susila. Dkk. 2013. Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Konstektual terhadap Hasil
Belajar Pkn ditinjau dari minat Belajar Siswa. Jurnal PPS Universitas Pendidikan
Ganesha Jurusan Pendidikan Dasar. Volume 3 tahun 2013 halaman 1-12. Singaraja:
PPS Undiksha.

538

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,
Deen, IFRAJ shamsid and Bettye P Smith. 2006. Contextual Teaching and Learning Practices
in the Family and Consumer Sciences Curriculum. Journal of Family and Consumer
Sciences Education. Vol 24 No. 1 2006. Columbia: University of Georgia.
Departemen Pendidikan Nasional (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and
Learning / CTL). Jakarta: Ditjen Dikdasmen
Departemen Pendidikan Nasional. Dirjen Dikdasmen. 2003. Pengembangan Kurikulum dan Sistem
Penilaian Berbasis Kompetensii (disajikan dalammn Workshop MGMP SMU Jawa
Timur Tahun 2003). Surabaya: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
Departemen Pendidikan Nasional (2003). Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas.
Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Pendekatan Kontekstual (Contdextual Teaching and
Learning (CTL). Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
Falk,, John and Martin Storksdieck.2005. Using The Conntextual Modeof Learning to
Understand isitor Learning from a Science Center Exhibition. Science Lerrning in
Everyday Life Journal. Vol 21 No. 41 Juli 2005 / USA: Published Wiley Science
Firmansyah, Arif. 2010. Implementasi Pendekatan Konstektual dalam meningkatkan Prestasi
Belajar Pkn Siswa di Sekolah Dasar. Volume 2 no 16 halaman 1-9.
Fogarty, R. (1991). How to Integrate the Curriculum. Illinois: Skylight. (2002, Edisi Pembaruan
oleh Corwin Publishers)
Fraenkel, J.R. (1984). How to Teach about Values: An Analytic Approach. New Jersey: PrenticeHall, Inc.
Hall, Cedric and Joanna Kidman. 2004. Teaching and Learning: Mapping the Contextual
Influences. International Education Journal. Vol 5 No. 3 2004. Victoria: University
of Wellington
Joni, T.R. (2005). Pembelajaran yang Mendidik: Artikulasi Konseptual, Terapan Kontekstual, dan
Verifikasi Empirik. Malang: PPs Universitas Negeri Malang.
Johnson, E. B. (2007). Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why . It is Here to Stay,
California USA: Corwin Press. Inc.
Komalasari, K. 2008. Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan
terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP. Disertasi Doktor pada Sekolah
Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Tidak Diterbitkan.
Komalasari, K. 2009. Efek dari Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan
Kewarganegaraan pada Kompetensii Kewargannnegaraan Siswa. Journal of Social
Sciences.Volume 5 Nomor 4, hal 261-270. Bandung: UPI
Muslich, M. 2014. KTSP Pembelajaran Berbasis Kompeten si dan Kontekstual. Jakarta; Bumi
Aksara.
Nurhasanah, N . 2009.. Penerapan Pendekatan Konstektual unuk Meningkatkan Kualitas
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa SD Laboratorium PGSD FIP
UNJ Jurnal Pendidikan Penabur. Nomor 12 tahun ke 8 Juni 2009. Jakarta: Univ
Negeri Jakarta.
Padmadewi, N.N. 2007. Profil Masalah Guru Sekolah Dasar Se Kecamatan Buleleng dalam
Melaksanakan Proses Pembelajaran . Jurnal Pendidikan dan Pengajaran No. 2
Halaman 375-385. Singaraja: Undiksha
Pursika, N. 2009. Model Rekonstruksi Nilai Demokrasi dan Nasionalisme dalam
Pembelajaran Pkn Melalui Pendekatan Multikultur (Suatu Penelitian Penge mbangan
Pendidikan untuk Memperkuat Integritas Kebangsaan Melalui jalur Pendidikan
Formal). (Laporan Penelitian ). Singaraja:: Lembaga Penelitian Universitas
Pendidikan Ganesha.
Samsuri, 2011. Bahan kajian Kuliah Umum di Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKN) FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogjakarta, 9 Mei 2011.
Makalah Disajikan dalam diskusi tentangbest practice pembelajaran Pkn, dalam kajian
mandiri kewarganegaraan di Program Studi PIPS Sekolah Pasca Sarjana Universitas
Pendidikan Indonesia, Bandung, Semester Genap 2008 / 2009.
Sawitri, Eka Ni Pt. 2013. Penerapan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual untuk
meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Pkn Kelas v SD Negeri 3 Sebatu Gianyar.
Jurnal Jurusan PGSD Universutas Pendidikan Ganesha. Singaraja: Jurusan PGSD
Undiksha,
Sounders. (1994). Contextually Based Learning: Fad or Proven Practice, (Online) Tersedia: http: /
/ www.uga.edu / fb070999.htm (16 Juni 2003). (1999, Edisi Pembaruan)

539

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,
Soemantri, N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remadja Rosdakarya.
Suryadi, A. (2006). "Model Pembelajaran Alternatif Menuju Reformasi Pembelajaran (School
Reform)" dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan.
Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI
University of Washington (college of Education). 2001. Training for Educational Team in
Contextual Taeching and Learning. Seatle: UW-USA.
Wirta, I.K. 2011. Pengaruh Implementasi Model Pembelajaran Konstektual Berbasis Asesmen
Kinerja terhadap Hasil Belajar IPS Siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Nusa Penida
ditinjau dari Minat Belajar
Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran.
Volume 7 (halaman 1987-1999). Singaraja: PPs Undiksha.

540

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

MULTIMEDIA SEBAGAI SUMBER BELAJAR UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DALAM RANGKA
MEMPERSIAPKAN GENERASI EMAS INDONESIA TAHUN 2045
I Gde Wawan Sudatha
Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail: igdewawans@gmail.com

ABSTRAK
Paradigma pembelajaran telah bergeser dari teacher centered ke student centered. Pergeseran
paradigma pendidikan karena masuknya pandangan konstruktivisme telah mengubah era
mengajar menjadi era belajar. Pebelajar dapat berlajar dari berbagai sumber yang ada di
sekeliling kita, jadi guru atau dosen bukan lagi merupakan satu-satunya sumber informasi.
Sumber belajar merupakan suatu komponen yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem
pembelajaran, baik sumber yang didesain maupun sumber yang dimanfaatkan. Sumber belajar
tersebut, baik by design maupun by utilization, analog maupun digital dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemajuan multimedia merupakan peluang untuk
menciptakan bahan pembelajaran interaktif yang mendukung pembelajaran. Multimedia
mempunyai prospek yang tinggi dan powerfull digunakan untuk pembelajaran. Penggunaan
multimedia dalam pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip multimedia
memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar.
Kata kunci: multimedia , sumber belajar , pembelajaran

PENDAHULUAN
Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan,
seperti perubahan kurikulum, peningkatan mutu pendidik, sarana dan prasarana.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan proses dan mutu
pembelajaran, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan mutu pendidikan.
Banyak komponen sistem pendidikan khususnya pembelajaran yang perlu
mendapat perhatian, salah satu diantaranya adalah sumber belajar.
Paradigma pembelajaran telah bergeser dari teacher centered ke student
centered. Pergeseran paradigma pendidikan karena masuknya pandangan
konstruktivisme telah mengubah era mengajar menjadi era belajar (Reigeluth,
1999). Pebelajar dapat berlajar dari berbagai sumber yang ada di sekeliling kita,
jadi guru atau dosen bukan lagi merupakan satu-satunya sumber informasi. Hal
tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 disebutkan bahwa
pembelajaran adalah proses interaksi pebelajar dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu maka paradigma
pembelajaran adalah yang intinya berpegangan pada dua prinsip, yaitu harus
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mengutamakan

kepentingan

dan

kondisi

pebelajar,

dan

dengan

mengoptimalkan pemanfaatkan aneka sumber belajar secara tepat guna.
Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa sumber belajar, di samping pendidik mutlak
diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
Era informasi sekarang ini yang ditandai dengan tersedianya informasi yang
semakin banyak dan bervariasi, tersebarnya informasi yang makin meluas dan
seketika, serta tersajinya informasi dalam berbagai bentuk dalam waktu yang
cepat. Multimedia telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat seiring
dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis pada
komputer.

Kemajuan

teknologi

multimedia

merupakan

peluang

untuk

menciptakan bahan pembelajaran interaktif yang mendukung pembelajaran.
Kemajuan

teknologi

memberikan

kemudahan

dalam

mendesain

media

pembelajaran untuk membawa fenomena nyata, berupa video fakta maupun
kehidupan sehari-hari ke dalam kelas (Mayer, 2007). Multimedia dapat
memberikan pengalaman melalui presentasi informasi baik berupa teks, grafik,
gambar, audio, dan video serta mengkombinasikan antara gambar dan kata
(Gilakjani, 2012). Banyak manfaat yang diperoleh dari fleksibelitas komputer ini
karena dapat memasukan video, audio, elemen-elemen grafis, bentuk-bentuk,
proses, peran dan tanggung jawab lainnya (Lee & Owens, 2004).
Multimedia pembelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran mulai dari
tingkat satuan pendidikan taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi (Verhalen
et al, 2006, Kim & Gilman, 2008, McNeill et al, 2009). Penggunaan multimedia
dalam pembelajaran menunjukkan bahwa hasil belajar pebelajar lebih baik
daripada pembelajaran tradisional (Kim & Gilman, 2008, Lee & Osman, 2012).
Temuan penelitian tersebut memberikan dukungan bahwa 1) penciptaan
lingkungan belajar dengan memanfaatkan multimedia sangat potensial untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar pada ranah kognitif, 2)
pembelajaran dengan menggunakan multimedia memerlukan karakteristik konten
yang didesain berdasarkan analisis materi dan pedagogi yang cermat.
Multimedia memanfaatkan fleksibelitas komputer untuk memecahkan
masalah-masalah belajar. Multimedia merupakan komponen yang dapat
digunakan dalam mendukung proses pembelajaran. Hal ini dilandasi oleh persepsi
bahwa pembelajaran akan berlangsung dengan baik, efektif, dan menyenangkan
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jika didukung oleh media pembelajaran yang dapat menarik minat dan perhatian
pebelajar. Berdasarkan hal tersebut, multimedia dalam proses belajar mengajar
dapat digunakan dalam tiga fungsi, yaitu sebagai berikut: 1) multimedia dapat
berfungsi sebagai alat bantu instruksional; 2) multimedia dapat berfungsi sebagai
tutorial interaktif, misalnya dalam simulasi; dan 3) multimedia dapat berfungsi
sebagai sumber petunjuk belajar.

PEMBAHASAN
Sumber Belajar
Association for Educational Communication and Technology (AECT, 1977)
mengatakan bahwa sumber belajar meliputi data, orang, dan barang, yang dapat
digunakan oleh pebelajar baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan,
biasanya dalam situasi informal, untuk memberikan fasilitas belajar. Dalam
definisi Educational Technology (Januszewski & Molenda, 2008) bahwa sumbersumber yang digunakan dan diciptakan dalam teknologi pendidikan sering disebut
alat, bahan, perlengkapan, latar, dan orang. Dorell (1993) mengatakan bahwa
sumber

belajar

merupakan

suatu

ungkapan

yang

digunakan

untuk

mendeskripsikan materi-materi belajar termasuk video, buku, kaset audio,
pelatihan berbasis komputer, program video interaktif, bersama-sama dengan
paket belajar yang mengombinasikan media tersebut.
Berdasarkan definisi beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa
sumber belajar dapat dimaknai sebagai sesuatu yang memuat informasi dan
pengetahuan yang dapat dipelajari untuk mencapai kompetensi yang diinginkan,
baik yang berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap.
The Association of Educational Communications Technology (AECT)
menggolongkan sumber belajar menjadi: 1) orang (people), 2) isi pesan
(messages), 3) bahan dan perangkat lunak (softwares), 4) peralatan (tools), 5)
metode dan teknik (methods and techniques), dan 6) lingkungan (setting). Sumber
belajar dapat dibedakan antara ‖by design‖, yaitu semua sumber yang secara
khusus telah dikembangkan sebagai ‖komponen sistem pembelajaran‖ untuk
memberikan fasilitas belajar yang terarah, dan bersifat formal, serta sumber
belajar karena dimanfaatkan (‖by utilization‖), yaitu sumber- sumber yang tidak
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secara khusus untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasi,
dan digunakan untuk keperluan belajar.
Pada definisi 1994, dijelaskan bahwa sumber belajar adalah sumber yang
mendukung belajar, termasuk mendukung sistem dan bahan-bahan serta
lingkungan belajar. Sumber dapat meliputi apapun yang tersedia untuk membantu
individu belajar dan berperilaku secara kompeten (Seels & Richey, 1994).
Januszewski & Molenda (2008) menyatakan bahwa beberapa sumber dapat
digunakan untuk memfasilitasi belajar karena secara khusus dirancang untuk
tujuan belajar, ini dinamakan ‖bahan atau sumber pembelajaran‖. Sumber-sumber
lain yang ada sebagai bagian dari dunia sehari-hari, tetapi dapat ditemukan,
diaplikasikan, dan digunakan untuk tujuan-tujuan belajar. Inilah yang kadangkadang disebut ‖sumber-sumber dunia nyata‖, beberapa sumber menjadi sumber
belajar yang didesain, dan yang lain sebagai sumber belajar yang dimanfaatkan.
Sumber belajar merupakan suatu komponen yang tidak terpisahkan dalam
suatu sistem pembelajaran, baik sumber yang didesain maupun sumber yang
dimanfaatkan. Pada saat ini telah banyak berkembang teknologi komunikasi dan
informasi, sehingga berkembang pula multimedia sebagai sumber belajar.
Berbagai sumber belajar tersebut, baik by design maupun by utilization, analog
maupun digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Multimedia
Multimedia telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat seiring
dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis pada
komputer. Pergeseran paradigma pendidikan karena masuknya pandangan
konstruktivisme telah mengubah era mengajar menjadi era belajar (Reigeluth,
1999). Pada era belajar, penekanan pembelajaran adalah bagaimana pembelajar
bisa belajar dengan optimal sesuai dengan caranya sendiri, sehingga penciptaan
lingkungan belajar menjadi wacana pembelajaran sekarang ini.
Multimedia mempunyai prospek yang tinggi dan powerfull digunakan untuk
pembelajaran dan pelatihan (Passerini, 2007). Multimedia mempunyai prospek
yang tinggi digunakan untuk pembelajaran (Mayer, 2014). Beberapa temuan
penelitian memperlihatkan kontribusi positif dari penggunaan multimedia dalam
pembelajaran. Lebih dari dua dekade berbagai hasil penelitian pada bagaimana
informasi visual dalam pembelajaran dapat meningkatkan pembelajaran. Fokus
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penelitian terutama pada presentasi menggunakan komputer pada berbagai mode
(DiGiacinto, 2007). Multimedia dapat memotivasi pembelajar dan menciptakan
belajar aktif (Muller, Lee, & Sharma, 2008). Penggunaan prinsip-prinsip
multimedia dalam mendesain bahan pembelajaran terbukti dapat meningkatkan
retensi dan tranfer pada pebelajar (Issa, Mayer, Schuller, Wang, Shapiro, &
DaRosa, 2013). DiGiacinto (2007) menemukan bahwa teks dengan gambar
meningkatkan transfer pemecahan masalah pebelajar pemula tetapi tidak untuk
pebelajar yang sudah berpengalaman. Mariano (2014) menemukan penggunaan
narasi dan animasi secara simultan hasil belajar pebelajar lebih baik daripada yang
tradisional. Hasil analisis menunjukkan pada kelompok segmentasi tidak terjadi
peningkatan pada recall dan transfer. Hasil analisis kedua menunjukkan bahwa
hasil pada kelompok non segmentasi memberikan pengaruh pada recall dan
transfer pada immediate dan delayed. Hasil analisis ketiga menunjukkan tidak
terjadi pengaruh interaksi antara segmentasi dan transfer.
Berdasarkan berbagai temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa
penggunaan multimedia dalam pembelajaran yang dirancang sesuai dengan
prinsip-prinsip multimedia memiliki peranan penting dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran dan hasil belajar.

PENUTUP
Sumber belajar merupakan suatu komponen yang tidak terpisahkan dalam
suatu sistem pembelajaran, baik sumber yang didesain maupun sumber yang
dimanfaatkan. Pada saat ini telah banyak berkembang teknologi komunikasi dan
informasi, sehingga berkembang pula multimedia. Penggunaan multimedia dalam
pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip multimedia memiliki
peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar.
Berbagai sumber belajar tersebut, dapat dimanfaatkan

untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran.
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ABSTRAK
Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan dilaksanakan akhir tahun 2015 ini,
peserta didik SMK perlu dipersiapkan dengan berbagai kemampuan, sikap dan keterampilan yang
akan bisa mereka dayagunakan agar tidak tertinggal dan hanya menjadi penonton di negara
sendiri. Bagi peserta didik SMKN 1 Kediri materi sistem keamanan jaringan adalah suatu materi
yang dianggap sulit, hal ini didasarkan pada nilai ulangan harian dan tes praktek yang rendah,
dan hampir 59% siswa tidak memenuhi KKM yang sudah ditetapkan. Hal ini menjadi masalah
yang hampir terus berulang dari tahun ke tahun. Selain itu, beban materi sistem keamanan
jaringan yang banyak, dengan waktu yang terbatas dan sarana praktik yang masih minim,
membuat pemanfaatan modul sebagai salah satu solusi terbaiknya. Karena dengan pemanfaatan
modul maka peserta didik akan belajar lebih banyak secara mandiri, serta bisa mencoba dan
mempraktekkan apa saja yang ada pada buku modul yang tersedia walaupun tanpa adanya
bimbingan guru. Setiap individu peserta didik adalah pribadi yang berbeda, baik dari segi
kemampuan intelektual, afektif, mental maupun psikomotoriknya, oleh sebab itu pemanfaatan
modul dalam proses pembelajaran sistem keamanan jaringan akan dapat mengembangkan
kemampuan peserta didik sesuai dengan kemampuan, potensi dan kecepatan belajarnya. Menurut
Dick, Carey & Carey (1985) komponen modul pembelajaran terdiri atas: (a) standar kompetensi
dan kompetensi dasar, (b) tujuan kegiatan pembelajaran, (c) kerangka isi pembelajaran (efitome),
(d) petunjuk dan panduan, (e) prasyarat, (f) prates (cek kemampuan), (g) materi pembelajaran, (h)
rangkuman, (i) tugas, (j) tes formatif, (k)evaluasi, (l) balikan (feedback).
Kata kunci: Modul, Sistem Keamanan Jaringan, SMK, Program Studi Teknik
Komputer dan Jaringan

PENDAHULUAN
Menyongsong

Masyarakat

Ekonomi

Asean

(MEA)

yang

akan

dilaksanakan akhir tahun 2015 ini, sudah saatnya para peserta didik terutama
peserta didik SMK perlu dipersiapkan dengan berbagai kemampuan, sikap dan
keterampilan yang akan bisa mereka dayagunakan agar tidak tertinggal dan hanya
menjadi penonton di negara sendiri. Oleh sebab itu, pada kurikulum yang saat ini
sedang diberlakukan secara bertahap, peserta didik tidak hanya diharapkan cerdas
dari segi kognitif saja tetapi juga dari sisi, psikomotorik, afektif, dan karakter.
Kompetensi tersebut tidak dapat dikembangkan secara maksimal jika para peserta
didik tersebut tidak difasilitasi dengan sarana dan prasarana dari berbagai bahan
ajar yang representatif dan kontekstual.
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Salah satu jenis bahan ajar yang paling banyak digunakan guru-guru
SMK Negeri maupun Swasta adalah modul. Modul menentukan keberhasilan para
peserta didik dalam memahami materi pelajaran produktif di SMK. Modul adalah
seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran,
metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang di desain secara sistematis
dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai
kompetensi atau sub kompetensi dengan segala kompleksitasnya (Widodo dan
jasmadi, 2008).
Kelebihan belajar dengan modul adalah sebagai berikut: (1) motivasi
peserta didik selalu didorong untuk menyelesaikan modul tepat pada waktunya;
(2) hasil pekerjaan secepatnya dapat diketahui karena setelah menyelesaikan
sebuah modul peserta didik bisa langsung mencocokan pekerjaannya; (3) hasil
kerja yang dicapai sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik sendiri; (4)
beban pelajaran terbagi secara merata pada setiap semester.; (5) efisien dan
efektifitas tercapai, terlebih lagi jika penyusunan modul ini akan lebih berdaya
guna karena pengetahuan yang diproleh siswa terangkum secara sistematik
(Setyosari dan Effendi, 1990).
Sebagai salah satu jenis bahan ajar cetak, modul juga memiliki beberapa
kekurangan diantaranya yaitu: (1) tidak mampu mempresentasikan gerakan; (2)
pemaparan materi bersifat linier; (3) tidak mampu mempresentasikan kejadian
secara berurutan; (4) diperlukan biaya yang mahal untuk membuat bahan ajar
cetak yang bagus; (5) membutuhkan kemampuan baca yang tinggi dari
pembacanya; dan (6) kelemahan utamanya adalah sulit memberikan bimbingan
kepada pembaca yang mengalami kesulitan memahami bagian-bagian tertentu dan
sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang
memiliki banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang membutuhkan
jawaban yang kompleks dan mendalam. (Belawati, dkk 2003).
Karena modul sebagai bahan ajar cetak yang juga memiliki banyak
kekurangan, maka peran guru dalam sistem pembelajaran dengan modul adalah
sebagai sumber tambahan informasi yang membimbing, mengorganisasikan dan
mengatur proses pembelajaran, sedangkan dalam pembelajaran klasikal peran
guru adalah sebagai manager dan organisator proses yang dapat membuat peserta
didik lebih semangat untuk belajar.
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Hasil penelitian sebelumnya yang mendukung penulisan tesis ini
diantaranya yaitu hasil penelitian Putrayadi (2013) tentang Modul Administrasi
Server dalam Jaringan dengan Model 4D. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
modul yang telah dikembangkan dan diujicobakan pada kelompok terbatas pada
peserta didik SMKN 3 Malang, SMKN 6 Malang dan SMKN 8 Malang yang
memiliki persentase kelayakan modul sebesar 80% dengan kriteria ―valid tanpa
revisi‖ sangat berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta didik. Sedangkan Hasil penelitian Handayani (2014)
menunjukkan bahwa modul memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta fleksibel/luwes
digunakan.
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2008) menyatakan bahwa
ketersediaan modul mutlak dibutuhkan agar pembelajaran dapat diselenggarakan
secara interaktif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik.
Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
pada mata pelajaran produktif teknik komputer dan jaringan khusus materi sistem
keamanan jaringan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan peserta
didik. Salah satu kegiatan awal dalam meningkatkan kualitas pembelajaran adalah
dengan merancang modul yang memiki karaktristik sesuai dengan tujuan
pembelajaran.
Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti selama mengajar di
SMKN 1 Kediri Lombok Barat, jumlah modul untuk mata pelajaran produktif
yang digunakan pada kelas XII Program Teknik Komputer dan Jaringan Pada
materi sistem keamanan jaringan masih sangat terbatas dan tertinggal dalam
penyajian. Informasi serta gambar yang ditampilkan juga kurang aktual dan nyata
sehingga tujuan pembelajaran kurang tercapai dan peserta didik kurang percaya
diri dalam memilih komponen dan melakukan praktek untuk keamanan jaringan.
Keadaan tersebut menyebabkan peserta didik kelas XII Program Teknik
Komputer dan Jaringan kesulitan dalam menghadapi tes tertulis dan ujian praktek,
hal ini dapat dilihat pada hasil ulangan harian siswa pada tahun ajaran 2014/2015
dimana 57% mendapat skor kurang dari KKM yang ditetapkan, yaitu 70.
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Proses pembelajaran yang menghendaki pembelajaran yang tuntas dengan
beban materi yang banyak, (dimana proporsi pembelajaran 30% teori dan 70%
praktik), sering menimbulkan masalah dilapangan, sehingga tujuan pembelajaran
sulit dicapai. Berdasarkan pengalaman mengajar peneliti di SMKN 1 Kediri
Lombok Barat terdapat pemasalahan antara lain : (1) lemahnya pemahaman
materi teori peserta didik; (2) pembelajaran praktik membutuhkan waktu yang
lama karena keterbatasannya peralatan praktik sedangkan jam tambahan tidak bisa
diberikan karena peserta didik kelas XI masuk siang dan kelas X dan XII masuk
pagi; (3) bahan ajar yang digunakan selama ini berupa ringkasan materi yang
disiapkan oleh guru yang disajikan secara terpisah dan tidak sistematis, ditulis
dengan bahasa formal, belum menampilkan gambar yang informatif, dan belum
mendeskripsikan struktur isi SK - KD. Ringkasan materi yang digunakan juga
belum dirancang sesuai analisis kebutuhan empirik dilapangan dan desain
pembelajaran yang baku sehingga peserta didik tidak bisa menyusaikan diri
dengan kehidupan zaman saat ini.
PEMBAHASAN
Problematika Pembelajaran Sistem Keamanan Jaringan
Sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menggerakan pendidikan kejuruan pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/ MTs.
Sistem Keamanan Jaringan adalah salah satu Standar Kompetensi yang
ada dalam Mata Pelajaran Produktif yang ada di SMK kelas XII. Tujuan dari
kompetensi ini adalah untuk memberikan kemampuan pada peserta didik
khususnya pada jurusan teknik komputer dan jaringan dalam membangun dan
mengamankan paket data dalam sebuah jaringan Mata pelajaran produktif ini
diberikan pada kelas XII dengan jumlah 2 jam pelajaran per-minggu. Dengan
proporsi 30% teori dan 70% praktik. Sehingga secara ideal 1 jam teori dan 2 jam
praktik. Namun dalam kenyataan hanya diberikan 2 jam pelajaran perminggu dan
tidak cukup untuk mempelajari materi sistem keamanan jaringan secara
keseluruhan.
Materi sistem keamanan jaringan adalah suatu materi yang dianggap sulit
oleh para siswa SMKN 1 Kediri, hal ini didasarkan pada nilai ulangan harian dan
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tes praktek yang rendah, dan hampir 59% siswa tidak memenuhi KKM yang
sudah ditetapkan. Hal ini menjadi masalah yang hampir terus berulang dari tahun
ke tahun.
Dalam memahami materi sistem keamanan jaringan, siswa dan guru
memiliki permasalahan yang hampir sama yaitu harga alat-alat dan bahan yang
sangat mahal untuk melakukan praktek. Memang di beberapa sekolah telah
disediakan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan, akan tetapi kenyataannya
adalah hampir semua sekolah terutama yang ada di Lombok barat belum memiliki
peralatan yang lengkap untuk melakukan praktek sistem keamanan jaringan.
Akibatnya, siswa yang terkadang dibebankan untuk membeli peralatan yang
dibutuhkan, akan tetapi untuk kebutuhan praktek sistem keamanan jaringan
seperti Router Cisco tidak bisa dibebankan kepada siswa karena harganya yang
sangat mahal. Selain itu, sekolah pun terkadang tidak mengalokasikan dana untuk
membeli sebuah router. Oleh sebab itu dalam melakukan praktek sistem
keamanan jaringan terkadang pembelajaran sering tidak maksimal dan hanya
mengandalkan buku paket, atau LKS sederhana.
Pemanfaatan Modul Untuk Pembelajaran Sistem Keamanan jaringan
Pembelajaran dengan modul dapat dipandang sebagai paket program
pembelajaran yang terdiri dari komponen-komponen yang berisi tujuan
pembelajaran, metode belajar, alat atau media, serta sumber belajar dan sistem
evaluasinya (Suratsih, 2010).
Beban materi Sistem keamanan jaringan yang banyak, dengan waktu
yang terbatas dan sarana praktik yang masih minim, membuat pemanfaatan modul
sebagai salah satu solusi terbaiknya. Karena dengan pemanfaatan modul maka
peserta didik akan belajar lebih banyak secara mandiri, serta bisa mencoba dan
mempraktekkan apa saja yang ada pada buku modul yang tersedia walaupun tanpa
adanya bimbingan guru. Disinilah dibutuhkan sebuah modul yang berkualitas dan
komunikatif, sehingga peserta didik dapat memahami isi modul dengan mudah
dan tentu saja akan membuat peserta didik menjadi lebih memahami konsep dan
cara kerja sistem keamanan jaringan.
Materi sistem keamanan jaringan bukanlah materi hafalan, akan tetapi
merupakan suatu materi yang membutuhkan praktek yang banyak, namun karena
adanya keterbatasan dana untuk membeli peralatan praktek yang sangat mahal,
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maka modul yang menyajikan tutorial cara praktikum akan lebih memudahkan
peserta didik dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan modul untuk pembelajaran
sistem keamanan jaringan akan menjadi lebih hidup dan bermakna.
Setiap individu peserta didik adalah pribadi yang berbeda, baik dari segi
kemampuan intelektual, afektif, mental maupun psikomotoriknya, oleh sebab itu
pemanfaatan modul dalam proses pembelajaran sistem keamanan jaringan akan
dapat mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan kemampuan,
potensi dan kecepatan belajarnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh
Setyosari (1990) yaitu peserta didik dapat berkembang secara maksimal sesuai
dengan kemampuan, potensi, dan kecepatan belajar masing-masing apabila
pengorganisasian pembelajarannya tepat.
Secara prinsip tujuan pembelajaran merupakan agar peserta didik berhasil
menguasai bahan pelajaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Karena
dalam setiap kelas berkumpul peserta didik dengan kemampuan yang berbedabeda (kecerdasan, bakat dan kecepatan belajar) maka perlu diadakan
pengorganisasian materi, sehingga semua peserta didik dapat mencapai dan
mengusai materi pelajaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam waktu yang
disediakan, misalnya satu semester. Di samping pengorganisasian materi
pembelajaran yang dimaksud di atas, juga memperhatikan cara-cara mengajar
yang disesuaikan dengan pribadi individu. Bentuk pelaksanaan cara mengajar
seperti itu adalah dengan membagi-bagi bahan pembelajaran menjadi unit-unit
pembelajaran yang masing-masing bagian meliputi satu atau beberapa pokok
bahasan. Bagian-bagian materi pembelajaran tersebut disebut modul.
Manfaat yang diproleh dari pembelajaran dengan penerapan modul yaitu sebagai
berikut: (1) Meningkatkan motivasi siswa karena setiap kali mengerjakan tugas
pelajaran yang dibatasi dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan; (2) Setelah
dilakukan evaluasi, guru dan siswa mengetahui benar, pada modul yang mana
peserta didik telah berhasil dan pada bagian modul mana mereka belum berhasil;
(3) Peserta didik mencapai hasil sesuai dengan kemampuan; (4) Bahan pelajaran
terbagi lebih merata dalam satu semester; dan (5) Pendidikan lebih berdaya guna,
karena bahan ajar pelajaran disususn menurut jenjang akademik.
Penggunaan modul sistem keamanan jaringan di dalam kegiatan
pembelajaran juga memberikan berbagai keuntungan dan manfaat yaitu modul

552

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

dapat memberikan balikan (feedbeack) sehingga peserta didik dapat mengetahui
taraf hasil belajarnya, penguasaan materi secara tuntas, memunculkan motivasi
yang kuat untuk belajar maksimal karena pembelajaran terbimbing modul,
pembelajaran bersifat fleksibel yaitu pembelajaran disesuaikan disesuaikan
dengan perbedaan peserta didik antara lain mengenai kecepatan belajar, cara
belajar dan bahan pembelajaran, menumbuhkan kerjasama antar peserta didik dan
guru, memberikan kesempatan pengajaran remdial dan memberikan kesempatan
pengajaran pengayaan. Setelah peserta didik menyelesaikan satuan atau disebut
juga dengan sub kompetensi yang satu, maka akan melangkah maju dan
mempelajari sub kompetensi berikutnya.
Menurut Nasution (2011) pembelajaran modul memberikan sejumlah
keuntungan bagi guru antara lain: memberikan rasa kepuasan karena sukses yang
dicapai oleh peserta didik atas pembelajaran mandiri menggunakan modul, guru
merasa telah melakukan profesinya dengan baik kemudian akan memberikan
kesempatan yang besar kepada guru untuk memberikan bantuan tanpa menggangu
atau melibatkan seluruh kelas secara otomatis akan meningkatkan profesionalitas
guru dan membantu guru melakukan evaluasi formatif.
Berdasarkan

penjelasan

diatas

maka

dapat

ditarik

kesimpulan

bahwa

pembelajaran bermodul secara efektif akan dapat mengubah konsepsi peserta
didik menuju konsep ilmiah, sehingga pada gilirannya hasil belajar mereka dapat
ditingkatkan seoptimal mukin baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Dukungan Teoritis Tentang Pengembangan Modul
Menurut Dick, Carey & Carey (1985) komponen modul pembelajaran
terdiri atas: (a) standar kompetensi dan kompetensi dasar, (b) tujuan kegiatan
pembelajaran, (c) kerangka isi pembelajaran (efitome), (d) petunjuk dan panduan,
(e) prasyarat, (f) prates (cek kemampuan), (g) materi pembelajaran, (h)
rangkuman, (i) tugas, (j) tes formatif, (k)evaluasi, (l) balikan (feedback).
Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar
Menurut Dick, Carey & Carey (1985) menjelaskan bahwa kompetensi
merupakan suatu yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah selesai mengikuti
suatu pembelajaran . Asumantri (1990) menjelaskan bahwa kompetensi
merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung
dapat memperkaya kehidupan manusia. Haris dkk (1995) menyatakan bahwa
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kompetensi adalah ungkapan kemampuan untuk melaksankan usaha untuk
menggambarkan apa yang diharapkan, dikehendaki, diantisipasi, dilatih dan
sebagainya
Berdasarkan pengertian

kompetensi diatas maka dapat disimpulkan

bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar
yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kebiasaan berfikir dan
bertindak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi
kompeten. Kompeten dalam hal ini berarti memiliki pengetahuan, keterampilan
dan nilai-nilai dasar dalam melakukan sesuatu. Seseorang dinyatakan kompeten
dibidang tertentu jika seseorang tersebut mengusai kecakapan kerja/keahlian yang
selaras dengan tuntutan bidang pekerjaan yang bersangkutan atau dengan kata lain
mampu mengerjakan tugas-tugas sesuai standar yang dibutuhkan.
Tujuan Kegiatan Pembelajaran (TKP)
Dengan adanya tujuan pembelajaran ini akan menyadarkan peserta didik
akan tanggung jawabnya setelah selesai mengikuti pembelajaran. Nasution (2011)
mengatakan bahwa tujuan kegiatan pembelajaran modul antara lain: (a) membuka
kesempatan baru bagi peserta didik untuk belajar menurut kecepatan masingmasing. (b) memberi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar menurut cara
masing-masing, (c) memberi pilihan dari sejumlah besar topik dalam rangka suatu
mata pelajaran, (d) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal
kelebihan dan kekurangannya dan memperbaiki kelemahannya melalui modul
remedial, ulangan-ulangan atau variasi dalam cara belajar.
Kerangka isi pembelajaran (Epitome)
Keberadaan kerangka isi pembelajaran mencakup isi materi yang sangat
penting, yang nantinya akan berfungsi sebagai kerangka isi rinci. Menurut Degeng
(1997) kerangka isi ini dapat berupa koseptual atau prosedural tergantung dari tipe
isi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Epitome berbeda dengan
rangkuman, karena epitome tidak memuat semua bagian dari materi sebagaimana
yang terdapat dalam rangkuman.
Petunjuk dan panduan
Petunjuk penggunaan modul pembelajaran ini dapat diartikan sebagai
pedoman. Petunjuk sangat berguna dalam rangka memberi arahan dalam memakai
modul, baik untuk peserta didik maupun untuk guru/instruktur. Petunjuk
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penggunaan modul dapat dibuat dalam satu bagian terintegrasi artinya petunjuk
tersebut berlaku umum baik untuk peserta didik maupun untuk guru/instruktur.
Dalam rancangan prototype modul ini, petunjuk untuk peserta didik
dibuat dalam satu bagian, karena sasaran utamanya adalah peserta didik.
Sedangkan panduan guru dibuat secara terpisah dengan modul, karena akan
digunakan sebagai acuan guru dalam proses pembelajaran.
Prasyarat
Pada bagian ini akan ditinjau tentang keterampilan yang harus dimiliki
peserta didik pada saat akan memulai pembelajaran. Bagi guru/instuktur, prasyarat
dapat digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan-keterampilan khusus yang
sudah dimiliki sebelum mempelajari modul pembelajaran, dan mengidentifikasi
bagaimana aspek itu berintegrasi didalam program pembelajaran.
Prates (tes kemampuan)
Menurut Dick, Carey & Carey (1985) pretes digunakan untuk mengukur
keterampilan yang akan diajarkan dalam pembelajaran. Pretes memuat satu atau
beberapa butir soal untuk setiap keterampilan yang diidentifikasikan dalam
analisis instruksional, termasuk tujuan belajar.
Materi pembelajaran
Materi pembelajaran berisi informasi-informasi dalam bentuk tulisan atau
media yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Informasi tersebut disusun
secara berurutan dan bertahap sehingga peserta didik dapat dengan mudah untuk
mencernanya.
Materi pembelajaran ini dapat dikuasai peserta didik dengan kecepatan
masing-masing dengan cara pengajaran personal. Nasution (2011) menyatakan
bahwa salah satu tujuan pembelajaran modul adalah membuka kesempatan bagi
peserta didik untuk belajar menurut kecepatan masing-masing, peserta didik tidak
akan mencapai hasil yang sama dalam waktu yang sama dan tidak bersedia
mempelajari sesuatu pada waktu yang sama.
Rangkuman
Memberikan sajian hal-hal penting dari pokok bahasan sebagai tinjauan
kembali terhadap apa yang dipelajari. Strategi sajian pembelajaran ini tidak saja
memperkuat ingatan, tetapi juga sebagai pendalaman terhadap apa yang telah
dipelajari.
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Soal latihan/Tugas
Menurut Dick, Carey & Carey (1985), proses pembelajaran akan lebih
berhasil apabila diberikan latihan-latihan yang secara langsung relevan dengan
tujuan kegiatan pembelajaran. Setelah mempelajari bahan pembelajaran, peserta
didik perlu diberi latihan-latihan untuk mempraktikan pengetahuan atau
keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah selesai
belajar.
Tes Formatif
Fungsi tes formatif adalah sebagai bahan pertimbangan bagi peserta didik
dan guru untuk mengetahui sejauh mana penguasaan kegiatan belajar yang telah
dicapai sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Print (1993)
dalam Sanjaya (2010) mengungkapkan bahwa tes formatif dilakukan selama
program pembelajaran berlangsung. Maka sebenarnya evaluasi ini dapat pula
berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran, hasil dari evaluasi formatif
dapat dijadikan sebagai umpan balik guru dalam upaya memperbaiki kinerjannya.
Evaluasi
Sanjaya (2010) menjelaskan bahwa tes adalah pengukuran dan
pengukuran adalah bagian dari evaluasi. Evaluasi memiliki makna yang berbeda
dengan pengukuran pada umumnya berkenaan dengan masalah kuantitatif untuk
mendapatkan informasi yang diukur.
Balikan (feedback)
Peserta didik perlu diberi kesempatan untuk banyak berlatih mengenai
apa yang harus di kuasai, namun pemberian latihan saja belum cukup, peserta
didik harus diberi balikan atau informasi mengenai unjuk kerjananya (Dick &
Carey, 2001).
Modul sistem keamanan jaringan
Pembelajaran dengan modul (dalam hal ini sistem keamanan jaringan)
memungkinkan peserta didik yang memiliki kecepatan tinggi dalam belajar dan
akan lebih cepat menyelesaikan satu atau lebih Kompetensi dasar dibandingkan
dengan peserta didik lainnya. Oleh karena itu modul harus menggambarkan
kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik, serta disajikan dengan
bahasa yang baik, menarik dan dilengkapi dengan ilustrasi (Prastowo, 2012).
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Modul dengan judul ―Sistem Keamanan Jaringan‖ merupakan proses
untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan
komputer. Modul pengembangan ini merupakan modul yang disusun secara
sistematis yang digunakan sebagai panduan praktikum peserta didik Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) untuk membentuk salah satu bagian dari kompetensi
bidang studi Teknologi Informasi dan komunikasi pada program keahlian atau
jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).
Secara khusus tujuan program keahlian TKJ adalah: (1) mendidik peserta
didik dengan keahlian dan keterampilan dalam program keahlian teknik komputer
dan jaringan agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan kerja
yang ada di dunia usaha industri sebagai tenaga kerja menengah, (2) mendidik
peserta didik agar mampu memilih karier, berkompetensi, dan mengembangkan
sikap professional dalam program keahlian teknik komputer dan jaringan
Pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Program Studi TKJ
Berdasarkan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Edisi 2004, tujuan
Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) adalah membekali
peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten dalam:
(a) menginstalisasi perangkat komputer personal dan menginstal sistem operasi
dan aplikasi; (b) mampu menginstal perangkat jaringan berbasis lokal; (c) mampu
menginstal perangkat jaringan berbasisi luas, dan; (d) mampu merancang bangun
dan mengadministrasi jaringan berbasis luas (WAN).
Menurut Riban, (2011) program produktif bersifat melayani pemintaan pasar kerja
karena itu lebih banyak ditentukan oleh dunia usaha/dunia industri atau asosiasi
profesi. Program produktif diajarkan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan tiap
program keahlian.
Dalam rangka melaksanakan pekerjaan sebagai teknisi komputer, teknisi
jaringan maupun administrator jaringan, lulusan harus mampu bekerja sendiri atau
bekerja dalam tim kerja di bawah koordianasi pihak lain. Untuk mewujudkan
lulusan yang kompeten dalam bidang tersebut, undang-undang Sistem Pendidikan
Nasioanal No. 20 Tahun 2003 pasal 37 menyatakan bahwa pengorganisasian
materi program produktif terbagi menjadi 3 yaitu program normatif, program
adaptif, dan program produktif.
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Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan pada pasal 26 ayat 3 yang menyatakan bahwa: standar kompetensi
lulusan pada pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, keperibadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program
kejuruannya. Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2008)
kelompok program produktif program keahlian TKJ, kompeten TKJ merupakan
kecakapan yang dimiliki peserta didik dengan berpedoman pada Standar
Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD).
Dengan pencapai kompetensi tersebut, diharapkan siswa mampu
menguasai teori-teori dasar kompetensi TKJ untuk melengkapi kompetensi
praktik yang telah diproleh peserta didik melalui kegiatan praktikum di sekolah
dan kegiatan Prakerin. Agar lulusan Sekolah menengah kejuruan dapat bekerja
secara efektif dan efisien serta mampu mengembangkan keahlian dan
keterampilannya, mereka harus memiliki semangat yang tinggi, menguasai bidang
keahliannya dan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu
berkomunikasi sesuai dengan tuntutan pekerjaannya, serta memiliki kemampuan
dalam mengembangkan diri. Struktur kurikulum pendidikan kejuruan dalam hal
ini sekolah menengah kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

PENUTUP
Pembelajaran Sistem Keamanan Jaringan yang terjadi pada SMK kelas
XII mengalami banyak problematika, oleh sebab itu pemanfaatan modul untuk
pembelajaran Sistem Keamanan jaringan pada program studi Teknik Komputer
dan Jaringan (TKJ) mutlak diperlukan, hal ini disebabkan karena pembelajaran
dengan menggunakan modul memberikan sejumlah keuntungan bagi guru
maupun bagi peserta didik.
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PENGUATAN ASPEK SOSIAL DAN EMOSIONAL
BAGI CALON GURU DI LINGKUNGAN LPTK
DENGAN SELF VIDEO ASSESMENT ON DEMAND ON-LINE (SVAODO)
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ABSTRAK
Calon guru di lingkungan LPTK memerlukan perhatian khusus dalam metode assessment-nya.
Tanggung jawab utama untuk perubahan guru bertumpu pada program persiapan bagi calon guru
di pendidikan tinggi (Lombardi dan Hunka , 2001). Calon guru di LPTK memiliki keberagaman
dimensi yang komplek. Sehingga memerlukan konten pembelajaran sosial dan emosional yang
mampu mengakuisisi seluruh potensi calon guru dengan efektif dalam rangka memberikan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali dan mengelola emosi,
mengembangkan kepedulian orang lain, membuat bertanggung jawab keputusan, membangun
hubungan, dan penanganan situasi akademik yang memiliki sikap positif.. Penerapan teknologi
SVAODO dalam belajar dan pembelajaran dapat dikategorikan sebagai media portofolio yang
simpel dan realistis. Model Pengembangan Davidson dan Rasmussen (2007) dipilih berdasarkan
kesesuaian terhadap kebutuhan karateristik pengembangan sistem pengelolaan pembelajaran
secara On-line.
Kata Kunci : Calon guru, LPTK, Portofolio, Teknologi SVAODO

PENDAHULUAN
Pembelajaran sosial dan emosional merupakan proses akuisisi yang
efektif dalam memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan
untuk mengenali dan mengelola emosi, mengembangkan kepedulian orang lain,
membuat bertanggung jawab keputusan, membangun hubungan yang positif, dan
penanganan situasi akademik yang memiliki sikap positif (Zins & Elias, 2006, hal.
1). Pembelajaran sosial dan emosional memiliki efek positif pada banyak aspek
perkembangan anak, termasuk prestasi akademik, fisik, mental, dan kesehatan
emosional, perilaku positif terhadap keberagaman sosial. (Zins & Elias,
2006). Namun, perdebatan terus muncul. Berbagai perguruan tinggi di Indonesia
penyelenggara Pendidikan Luar Biasa termasuk di Universitas Negeri Malang
adalah sejauh mana jurusan atau program studi dapat atau harus diminta untuk
mencurahkan waktu dalam pembelajaran sosial dan emosional. Walaupun
semuanya menyadari bahwa calon guru pendidikan luar biasa sangat rentan
dengan beban sosial dan emosional. Sikap positif secara soasial dan kemampuan
mengelola emosional calon guru LPTK merupakan faktor penentu dan melandasi
keseluruhan keilmuan yang diperoleh selama pembelajaran hingga kelak pada saat
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mengimplementasikan keilmuan. Perdebatan yang muncul di tingkat akademisi
adalah pengakuan terhadap hubungan antara perkembangan sosial dan emosional
dengan

keberhasilan

akademis

serta

implementasi

keilmuan

di

masyarakat. Namun perlu disadari bahwa memperkuat sikap positif mahasiswa
dan mengelola emosi mahasiswa dalam sebuah komunitas (calon guru LPTK)
akan meningkatkan motivasi dan aspirasi akademik, sehingga memiliki efek besar
pada prestasi akademik (Brock, Nishida, Chiong, Grimm , & RimmKaufamn, 2008; Zins et al., 2004),
Berbagai kajian telah mengerucut pada tanggung jawab utama untuk
perubahan guru bertumpu pada program persiapan bagi calon guru di pendidikan
tinggi (Lombardi dan Hunka , 2001). Namun banyak dokumentasi stabilitas
keyakinan calon guru dan penolakan terhadap perubahan.

Literatur pada

umumnya menunjukkan bahwa pendidik calon guru belum sukses dalam
mempengaruhi

keyakinan

dan

sikap

yang

membentuk

watak

dan

menginformasikan kemampuan diri (Renzaglia , Hutchins, dan Lee, 1997).
Bahkan,Renzaglia dan koleganya memaparkan ketidak siapan calon guru secara
emosional adalah ketidaksiapan calon pendidik guru dalam pendidikan luar biasa
sehingga membuat dampak pada keyakinan dan sikap calon guru tentang sekolah
luar biasa dalam konteks mengajar, belajar, pembelajaran dan pebelajar yang
menyandang disabilitas ( Renzaglia , Hutchins , dan Lee, 1997, hal. 360).
Pembelajaran bagi calon guru LPTK adalah berusaha untuk membawa
pebelajar luar biasa berpindah dari margin menuju inti yang membantu pebelajar
memahami

disabilitas

(keluarbiasaan)

sebagai

hanya

fenomena

sosial

(winzer.2002) . Hal ini akan membawa sikap sosial bagaimana memaknai
disabilitas diciptakan dan diabadikan oleh masyarakat, memaknai secara sosial,
dan bagaimana orang menafsirkan disabilitas. Portofolio bagi calon guru
digunakan sebagai salah satu alat untuk memberikan titik acuan untuk membantu
siswa mempelajari disabilitas pada cara-cara baru melalui analisis terhadap
persepsi sosial yang berlaku. Untuk merekonstruksi pandangan secara sosial,
asumsi dan keyakinan tentang disabilitas secara umum ditantang melalui analisis
penggambaran, Calon guru LPTK harus mampu merefleksi diri, dan memperkaya
membaca dan mengakses media portofolio. Hingga pada akhirnya calon guru pada
pendidikan luar biasa memiliki sikap positif secara sosial dan emosional yang
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baik yang melandasi seluruh ketrampilan yang dikuasainya. Hasil penelitian dan
kajian menunjukkan bahwa penggunaan portofolio merupakan salah satu praktek
menjanjikan bahwa dapat berfungsi untuk memodifikasi keyakinan sehingga
calon guru LPTK akan menjadi lebih responsif dan akomodatif.
Video self-modeling (VSM) adalah jenis intervensi dikelas yang telah
dikembangkan untuk membantu pebelajar dalam melihat diri mereka sukses
dalam berbagai domain (Schmidt & Raacke. 2013). Pada calon guru pendidikan
luar biasa, perlu dikenalkan modifikasi teknologi VSM yang berupa Self Video
Assesment On Demand (SVAODO). Secara umum SVAODO merupakan bentuk
aktualisasi diri bagi calon guru agar mampu melihat perkembangan diri sendiri
selama

belajar

dalam

sebuah

pembelajaran.

Banyak

penelitian

yang

menggunggulkan teknologi Self Video (Video Diri). Penelitian umumnya
dilakukan kepada pebelajar yang memiliki disabilitas dan belum dilakukan bagi
pebelajar yang memiliki identitas sebagai calon guru bagi siswa yang memiliki
disabilitas. Salah satu penelitian video diri adalah penelitian yang dilakukan oleh
Schmidt & Raacke pada tahun 2013 untuk menganalisis efek dari self video pada
pebelajar yang memiliki disabilitas. Penelitian tersebut memiliki fokus khusus
pada peningkatan perilaku belajar dan keterlibatan dalam pembelajaran. Hasil
menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku anak yang memiliki disabilitas
mengalami peningkatan secara signifikan dengan pebelajar lain yang diberlakukan
sebagai kontrol hari. Perubahan tersebut berupa meningkatnya kemampuan belajar
dan pembelajaran. SVAODO (Self Video Assesment On Demand On-line)
merupakan teknologi yang memodidifikasi VSM untuk anak yang memiliki
disabiltas yang dijadikan perangkat asesmen portofolio bagi calon guru pada
pendidikan luar biasa. Tentunya calon guru pada pendidikan luar bias secara
emosioanl memiliki kedekatan dengan pebelajar yang memiliki disabilitas. Secara
khusus calon guru harus memiliki pengalaman belajar dalam penggunaan
teknologi self video untuk kebutuhan belajar dan pembelajaran. Secara umum
calon guru akan mampu melihat perkembangan diri sendiri secara portofolio,
sehingga

calon

guru

memiliki

sikap

positif

dalam

menyalurkan

dan

mengekspresikan emosional serta sebagai cara berbagi kemampuan melalui
wahana SVAODO.
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Penerapan teknologi SVAODO dalam belajar dan pembelajaran dapat
dikategorikan sebagai kegiatan akademik yang simpel dan realistis. SVAODO
tidak membutuhkan perangkat perekam video sekelas broadcast poket maupun
professional. SVAODO haya membutuhkan software dan hardware minimalis.
Gambaran umum SVAODO yang diterapkan dalam tulisan ini merupakan
teknologi presentasi mandiri yang hanya berbantuan personal computer yang
memiliki system operasi tertentu. SVAODO juga merupakan produk akhir dari
software yang memiliki kemampuan dan spesifikasi perangkat perekam layar
monitor dikomputer. Kemudahan yang diberikan oleh software SVAODO adalah
Calon guru pendidikan luar biasa tidak perlu menggunakan kamera khusus dan
perangkat editing video khusus dalam mengembangkan portofolio. Calon guru
pendidikan luar biasa hanya perlu menyiapkan sikap sosial berbagi dan
mengkspresikan emosi seakan ingin orang lain melihat portofolio yang
dikembangkan calon guru pada layar pada personal komputer masing-masing.
Calon guru pendidikan luar biasa hannya perlu mengaktifkan webcam, mikrofon
internal pada computer. Kemudahan SVAODO adalah kemampuan untuk
menambahkan

file

teks

untuk

captioning

dan

berbagi

video

audiens

lainnya. Video dapat disimpan dalam format MP4, AVI, FLV atau dan kemudian
upload ke web space.

MEDIA PORTOFOLIO DENGAN MOBILE GADGET
Mobile gadget merupakan perangkat dapat yang dikategorikan sebagai
pendukung aplikasi mobile learning dalam pembelajaran on-line. Mobile gadget
secara teknis sangat mendukung model Drexler dalam Drexler (2010) yang
membangun pembelajaran memiliki pohon akses yang luar biasa (Gambar 1).
Model tersebut menggambarkan termasuk kontak akademik berhubungan dengan
kontak sosial, komunikasi sinkron dan asinkron, manajemen informasi, dan
sindikasi benar-benar sederhana (RSS). Kontak sosial termasuk dosen, teman
sekelas, mahasiswa di luar kelas, dan ahli subjek. Komunikasi Synchronous
mengacu pada konferensi video dan instant messaging. Kegiatan pengelolaan
informasi termasuk mencari ahli, mengevaluasi sumber daya, mengakses karya
ilmiah, dan menemukan sumber daya pendidikan terbuka lainnya. RSS meliputi
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blogging, pembaca langganan, podcast, wiki, bookmark sosial, dan jaringan sosial
lainnya.
Mahasiswa dalam jaringan mengikuti pendekatan konstruktivis untuk
belajar. Dia membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi
sosial (Jonassen dkk., 2003). Konstruktivisme mendorong "partisipasi yang lebih
besar oleh siswa dalam perampasan mereka pengetahuan ilmiah" (Larochelle et
al., 1998). Teknologi mobile gadget sebagai kumpulan alat yang dapat
meningkatkan pembangunan pengetahuan, media informasi untuk mengeksplorasi
pengetahuan, alat pembelajaran aktif, media sosial untuk mempromosikan
bercakap-cakap, dan mitra intelektual untuk memfasilitasi refleksi (Jonassen dkk.,
2003). Masing-masing komponen hadir dalam Mobile Gadger . Mahasiswa
menggunakan RSS dan bookmark sosial untuk mengatur informasi dan
membangun pengetahuan sebelumnya dengan tujuan menyelesaikan tugas atau
tercapainya tujuan pembelajaran. Sosial media, atau aplikasi berbasis web yang
dirancang untuk tujuan berinteraksi dengan orang lain secara online,
mempromosikan percakapan. Blog adalah contoh kendaraan di mana siswa dapat
merefleksikan proses pembelajaran. Sub-bagian hidup berdampingan untuk
mendukung pengalaman belajar yang konstruktif. Lingkungan belajar mahasiswa
dibuat individu dan menarik.

Gambar 1: Jaringan Mahasiswa
Siemens (2008) mengaitkan konsep connectivisme dengan pembelajaran
menggunakan networking secara on-line. Dia menegaskan bahwa pembelajaran
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dan pengetahuan bermuara pada di keragaman pendapat, dan belajar adalah suatu
proses

yang

menghubungkan

node

atau

sumber

informasi

(Siemens,

2004). Mobile Gadget membangun lingkungan belajar pribadi tercermin dalam
banyak prinsip connectivisme. Seringkali pengaturan ruang kelas tradisional
menyediakan forum untuk titik pandang terbatas, mungkin hanya Dosen, penulis
buku teks, dan siswa mungkin lain di kelas. Sebaliknya, dalam lingkungan belajar
jaringan, blogging adalah komponen kunci dari lingkungan belajar pribadi di
mana siswa merespon dan mengumpulkan pendapat orang lain. Siswa
mengidentifikasi blog yang menargetkan unit tertentu studi, dan mereka memiliki
pilihan untuk merespon dengan pendapat mereka sendiri. Mereka diajarkan untuk
membedakan antara fakta dan opini dan menghargai nilai baik.
Dalam pengaturan ruang kelas tradisional, dosen memiliki kontrol utama
atas konten. Dia memilih atau mendesain kurikulum. Belajar menggunakan
mobile gadget secara on-line memberikan mahasiswa kemampuan dan kontrol
untuk berhubungan dengan ahli materi perkuliahan di hampir semua
bidang. Keterampilan untuk mengidentifikasi konten dan keahlian yang valid,
mengakui sumber dipertanyakan, dan membandingkan sangat penting dalam era
informasi terus berkembang. Sambungan ke manusia merupakan bagian penting
dari proses belajar. Koneksi yang memperluas untuk mencakup akses ke sumber
daya dan artefak kreatif. Komputer dan perangkat mobile terus memperluas akses
ke semua jenis informasi dan pembelajaran sumber. Konten pembelajaran secara
cepat menjadi tersedia, aplikasi web yang dirilis untuk membantu dalam
pengelolaan konten. Selanjutnya, peserta didik memanfaatkan ketersediaan konten
yang disajikan dalam format baru diselenggarakan. Pada akhirnya, lingkungan
pembelajaran pribadi yang dibangun oleh manusia menjadi tersedia untuk orang
lain yang ingin mempelajari topik yang sama. Peserta didik baru, hanya terhubung
melalui komputer atau perangkat mobile, mungkin tidak memiliki kontak pribadi
dengan pengembangan lingkungan belajar individu, tetapi mereka belajar dari dan
berkontribusi terhadap koleksi sumber. Mahasiswa secara on-line membangun
pengetahuan yang dapat dibangun di atas dalam konteks lain. Pengetahuan yang
berada dalam jaringan yang akan diaktifkan oleh peserta didik setiap saat di masa
depan. Selalu ada kapasitas untuk menambahkan node ke jaringan (Siemens,
2009).
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Mahasiswa secara on-line membangun sebuah pembelajaran pribadi
lingkungan satu simpul pada suatu waktu. Setelah koneksi ini terbentuk, mereka
harus ditinjau kembali dan dibangun di atas untuk memfasilitasi pembelajaran
lebih lanjut. Lingkungan belajar pribadi tinggal di luar waktu yang dihabiskan di
ruang kelas, terutama jika pelajar memilih untuk mengaktifkannya. Namun
bahkan dalam situasi di mana salah satu pelajar meninggalkan lingkungan belajar
pribadi, jika dibuat sebagai sumber terbuka, itu menjadi simpul kuat dari yang lain
dapat belajar.

TEKNOLOGI AUDIO DAN VIDEO TAYANG TUNDA
Mahasiswa dan dosen sekarang telah miliki berbagai bentuk dan alat
untuk Web 2.0 authoring, termasuk audio dan video podcasting, blogging, social
bookmarking, social networking, kegiatan dunia maya dan menulis wiki (gray,
2010). Selain itu, teknologi Web 2.0 menjadi alat authoring yang dirancang
khusus untuk memenuhi pengguna pendidikan, baik layanan berdiri bebas seperti
Vol, Edublogs, Serious Games dan TeacherTube, dan alat-alat dimasukkan dalam
versi yang lebih baru belajar sistem manajemen seperti Blackboard dan Moodle .
Terlebih lagi, tidak dosen atau mahasiswa harus mengandalkan lagi pada
infrastruktur pembelajaran online yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk
memberikan mereka akses ke pilihan mereka tujuan yang dirancang atau alat
populer. Jadi dosen dan mahasiswa bersama-sama, lebih bebas daripada
sebelumnya untuk menggunakan bentuk-bentuk Web authoring baru yang mereka
pilih, untuk mendukung belajar mengajar, di dalam dan di luar kebijakan dan
protokol akademik.
Banyak media informasi sebagai behan pengelolaan media portofolio,
maka semakin sulit untuk tetap mengikuti perubahan di bidang tertentu, implikasi
yang timbul dari bidang terkait. Really Simple Syndication (RSS) memungkinkan
peserta didik untuk berlangganan mengubah isi dan membuat perubahan
pelacakan lebih mudah. Namun masih sampai siswa untuk menentukan apa yang
akan dimasukkan dalam konteks studi. Sebagai kontrol lebih bergeser dari Dosen
ke peserta didik, peningkatan tanggung jawab jatuh pada individu untuk membuat
keputusan tentang yang node di jaringan yang paling penting.Proses pengambilan
keputusan ini datang dengan pengalaman.
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Pada akhirnya, pembelajaran bermakna terjadi dengan konstruksi
pengetahuan, bukan reproduksi; percakapan, bukan penerimaan; artikulasi, bukan
pengulangan; kolaborasi, bukan kompetisi; dan refleksi, bukan resep (Jonassen
dkk., 2003). Perspektif Jonassen tentang pembelajaran bermakna panduan desain
lingkungan belajar konstruktivis. Desain, lingkungan belajar individu dosen dan
mahasiswa dibuat dalam penelitian ini mentaati prinsip konstruktivis dengan
tujuan mengembangkan mahasiswa secara online yang mengambil peningkatan
tanggung jawab belajarnya sementara menavigasi basis konten yang semakin
kompleks. Dosen adalah fasilitator dalam proses membantu siswa belajar
perancah jaringan dan mengelola konten seperti itu menjadi lebih kompleks.
Pembangunan lingkungan belajar individu tidak selalu memfasilitasi
pemahaman atau pemahaman yang mendalam. Belajar potensi yang ada dalam
apa yang siswa lakukan dengan penyusunan konten dan bagaimana hal itu
disintesis. Model jaringan mahasiswa merupakan salah satu penyelidikan, atau
proses "menjelajahi masalah, mengajukan pertanyaan, membuat penemuan,
mencapai pemahaman baru dan memenuhi rasa ingin tahu pribadi" (National
Science Foundation, seperti dikutip Chang & Wang, 2009, hal. 169). Pengiriman
tidak lebih efektif daripada metode pembelajaran lainnya kecuali keseimbangan
dipukul antara pendekatan yang berpusat pada Dosen dan berpusat pada
mahasiswa. Tujuan instruksional adalah "untuk benar-benar meningkatkan
kegiatan kognitif" (Chang & Wang, 2009, hal. 169). Dalam inkuiri terbimbing,
Dosen memberikan masalah dan mengarahkan mahasiswa untuk bahan untuk
penyelidikan (Colburn, 2000). Dosen perlu membantu mahasiswa menavigasi
luasnya konten, menerapkan alat-alat dengan benar, dan menawarkan dukungan
dalam

bentuk

keterampilan

keaksaraan

digital

dan

keahlian

materi

pelajaran. Namun Dosen mungkin bukan satu-satunya ahli dalam proses
pembelajaran. Kemampuan untuk mencari keahlian luar dinding kelas merupakan
salah satu manfaat yang kuat dari lingkungan belajar pribadi yang terstruktur
dengan baik.
Prinsip connectivisme menyamakan dasar-dasar belajar dalam dunia
jaringan. Desain, lingkungan belajar personal-murid menciptakan Dosendifasilitasi dalam penelitian ini menganut prinsip-prinsip konstruktivis dan
connectivist dengan tujuan mengembangkan siswa jaringan yang akan mengambil
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tanggung jawab lebih untuk nya belajar sementara menavigasi basis konten yang
semakin kompleks.

METODE PENELITIAN
Model Pengembangan Sistem Pengelolaan
Model

Pengembangan

berdasarkan

kesesuaian

Kebutuhan

pengembangan

Davidson-Shivers

terhadap

kebutuhan

pembelajaran

dan

Rasmussen

karateristik

yang

dipilih

pengembangan.

dilakukan

merupakan

pengembangan sistem pengelolaam kegiatan On-line bebasis web. Secara
keseluruhan model Davidson-Shivers dan Rasmussen merupakan metode
pengembangan yang memiliki karakteristik yang dominan pada pengembangan
berbasis web.
Metode Pengembangan Desain Pembelajaran Berbasis Web Model
Davidson-Shivers dan Rasmussen memiliki fase-fase pengembangan anatara lain :
1). Analisa; 2). Rencana Evaluasi 3) Fase Serentak yang meliputi desain,
pengembangan sistim, ujicoba dan Implementasi dan evaluasi Formatif. Fase ini
dapat dilakukan bekali-kali hingga batas waktu yang tidak ditentukan; 4).
Implementasi Menyeluruh; 5). Evaluasi Sumatif dan Penelitian.
Metode Pengembangan Desain Pembelajaran Berbasis Web Model
Davidson-Shivers dan Rasmussen dapat diuraikan sebagai sebuah kegiatan yang
dimulai dari kegiatan :

Analisa

Rencana
Evaluasi

Evaluasi
Sumatif
dan
Penelitian

Evaluasi
Formatif
Desain
Pengam
bangan

Uji coba
Impleme
ntasi

Desain Serentak

Implementasi
penuh
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Model Pengembangan Model Pembelajaran
(Davidson-Shivers dan Rasmussen:2006)
1. Analisa. Proses analisa tergambar berdampak pada proses desain saja dan
tidak mempengaruhi Desain Serentak secara menyeluruh. Proses analisa dan
desain bukan merupakan proses berurutan namun proses analisa memberikan
pengaruh terhadap proses desain. Namun demikian proses-proses yang berada
pada lingkungan Desain Serentak tidak terpengaruh secara langsung. Proses
analisa meliputi dua fese yaitu analisa dosen dan mahasiswa dan analisa
Media portofolio yang menggunakan media pembelajaran berupa mobile
gadget. Hasil kedua fase tersebut adalah dokumentasi pengembangan desain
tahap awal. Dokumentasi desain tersebut akan dijadikan penentu kebijakan
dalam pengembangan Sistem pengelolaan kolaborasi dosen dan mahasiswa
melalui sistem on-line. Dokumentasi desain merupakan rasional Desain
sistem pengelolaan Berbasis Web dan justifikasi awal terhadap Desain sistem
pengelolaan Berbasis Web. Justifikasi yang dimaksud merupakan justifikasi
terhadap keberlanjutan terhadap proses berikutnya.

Analisa Problem

merupakan sebuah kegiatan investigasi terhadap performan masalah dan
bukan hanya menemukan masalah namun sekaligus pencarian pemecahan
masalahnya. Analisa komponen pembelajaran merupakan analisa terhadap
situasi komunitas
2. Pada perancangan evaluasi, pengembang web menentukan instrument
evaluasi formatif dalam waktu yang bersamaan. Proses perancangan evaluasi
memiliki dampak terhadap proses evaluasi formatif. Rancangan evaluasi
merupakan tahapan perencanaan hal- hal yang berkaitan dengan evaluasi
berupa evaluasi dan formatif. Penentuan Instrumen meliputi Keefektifan
(effectiveness), efisiensi (efficiency) dan Kemenarikan (Appeal). Tim Pakar
dan Praktisi. dosen pengguna web.
3. Desain Serentak. Desain Serentak merupakan sebuah kegiatan yang terpola
dalam model proses melingkar yang saling bertautan. Kegiatan satu dengan
yang lainnya merupakan sebuah rangkaian yang saling mempengaruhi.
Didalam desain yang bertautan tersebut terdapat beberapa tahapan dan proses
antara lain:
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a.

Perencanaan aktivitas, Tahap perencanaan aktivitas dalam gambar
proses tidak tergambarkan karena memang hanya tahap yang mengawali
proses desain.

b.

Proses Desain. Pada proses desain dilakukan investigasi terhadap
sepesifikasi objek, pembuatan draft assessmen, atau yang lebih dikenal
dengan Task Objective Assesment Item Blueprint (TOAB).

c.

Proses Pengembangan, Proses pengembangan tidak dapat dipisahkan dari
proses ujicoba, evaluasi formatif dan proses desain. Proses ini merupakan
kegiatan pembentukan produk pembelajaran. Untuk menjadi produk yang
dianggap baik, proses pengembangan dilakukan lebih dari satu kali. Hal
ini berarti proses yang lain juga mengalami pengulangan.

d.

Uji coba Implementasi. Tahap ini dilakukan uji coba untuk menjalankan
sistem pengelolaan kolaborasi barbasis web untuk di jaringan lokal
dengan ip 10.10.110.111. Uji coba ini hanya menetukan apakah sistem
SVAODO berbasis web mengalamai kendala secara teknis. Kendala yang
dimaksud adalah kegagalan akses maupun kelambatan sistim yang
diakibatkan oleh pemilihan teknologi Open Source.

e.

Formatif.

Evaluasi formatif merupakan kegiatan evaluasi yang

dikondisikan pada waktu memulai mendisain hingga pada waktu
pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi dosen berbasis web.
Evaluai formatif dimaksudkan untuk meriview desain sistem pengelolaan
kolaborasi dosen berbasis web terhadap kelemahan dan digunakan untuk
merivisi desain sistem SVAODO berbasis web. Pada tahap ini ditetapkan
akan dilakukan kuisioner kepada Para tim ahli dan pengguna yaitu
terhadap dosen S1 Jurusan Teknologi Pendidikan
4. Proses Implementasi Menyeluruh, Proses Implementasi Menyeluruh dapat
dilakukan apa bila masukan-masukan dari beberapa ahli dianggap telah selesai.
Revisi dianggap selasai apabila telah memenuhi criteria :
a.

Fasilitas. Implementasi fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan kepada
dosen TEP FIP UM, serta administrator kebijakan, administrator jaringan
dan administrator pembelajaran.

b.

Manajemen. Implementasi fasilitas pengaturan-pengaturan lebih lanjut
oleh administrator , dosen TEP FIP UM, serta administrator kebijakan,
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administrator jaringan dan administrator pembelajaran. Artinya sistem
pengelolaan kolaborasi dosen berbasis web tidak perlu dibongkar akan
tetapi cukup dilakukan proses pengaturan-pengaturan agar sesuai dengan
karakteristik yang diharapkan
Teknik Analisis
Dalam penelitian ini menggunakan rancangan analisa dengan model
analisa awal-akhir (Wiliem W. Lee) rancangan tersebut meliputi :
a.

Analisa audiens (dosen), analisa ini mendiskripsikan target audiens yang
menggunakan sistem kontrol dosen dan otonomi mahasiswa berbasis web.
Penggambaran berupa populasi pengguna.

b.

Analisa teknologi dan media. Analisa teknologi mendiskripsikan teknologi
pengembangan sistem SVAODO berbasis web dari sisi teknologi yang
sesuai. Diskripsi tersebut merupakan teknologi yang berkenaan dengan
hardware, software dan interkoneksinya. Analisa media mediskripsikan
media yang digunakan dalam pembelajaran. Diskripsi meliputi media
berbasis teks, image, audio, video dan web di Jurusan TEP S-1 Universitas
Negeri Malang

c.

Analisa Situasi (konteks). Analiasa ini mendiskripsikan lingkungan dimana
sistem SVAODO berbasis web diimplementasikan. Diskripsi tersebut
memaparkan dosen jurusan TEP S-1 Universitas Negeri Malang.

d.

Analisa Objektif (konten), Analisa ini mendiskripsikan objek tulisan dan
karya ilmiah dalam pengembangan sistem pengelolaan kolaborasi dosen
berbasis web. Diskripsi yang nantinya dibuat adalah diskripsi kontrol dosen
dan otonomi mahasiswa berbasis web pada Jurusan TEP S-1 Universitas
Negeri Malang.

Teknis Evaluasi
Pada evaluasi Desain Pembelajaran Berbasis Web ini dilakukan tahapantahapan pokok. Tahapan pokok tersebut seperti yang terlihat dalam tabel Tahapan
evaluasi
TAHAPAN
Penentuan stakeholder

Penentuan objek
evaluasi

DISKRIPSI
Civitas Akademika dan pengelola Jurusan Teknologi Pendidikan .
Pemilihan berdasarkan kemampuan civitas akademika dan kebijakan
yang mendukung dari pengelola jurusan teknologi pendidikan dalam
melakukan sistem pengelolaan kolaborasi dosen berbasis web
penentuan item yang akan dievaluasi. penentuan item evaluasi,
dilakukan dengan membuat instrument untuk isi, tujuan, teknologi
dan desain pesan
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Penentuan evaluator
atau reviewer

Dalam rangka Kepentingan Tesis reviewer utama terdiri dari
a) Ahli Materi
b) Ahli Komunikasi
c)

3.1.2.

Penentuan metode
evaluasi

Ahli Hardware

Ahli Software
Dosen Jurusan TEP FIP
a) Kuisioner
b) Observasi
c)

Penentuan kapan dan
lokasi evaluasi

Wawancara

Evaluasi dilakukan dalam waktu 1 semester di TEP FIP UM

HASIL PENGEMBANGAN
Pengembangan menghasilkan format media portofolio dengan teknologi
Video on Demand On Line (SVAODO). Media portofolio tersebut telah
diorganisasikan akan mudah dicari lokasi penyimpanannya dan mudah
didengarkan dan dilihat melalui mobile gadget. Pengorganisasian media
portofolio

dikembangkan

untuk

kebutuhan

pembelajaran

dalam

rangka

memberikan dukungan pengembangan sikap mental social dan emosional.
Pengembangan menghasilkan desain pembelajar yang memberikan
otonomi pembelajaran secara penuh calon guru di LPTK dan tata cara self
assesment berupa pengukuran, penilaian dan evaluasi pembelajar melalui mobile
gadget baik yang dimiliki oleh calon guru LPTK maupun dosen pengampu
matakuliah.
Hasil

implementasi

menghasilkan

model

pembelajaran

yang

mengkoordinasi media portofolio audio dan visual tayang tunda yang diletakkan
dalam on-line storadge kepada mahasiswa untuk kepentingan pembelajaran di
lingkungan belajar mandiri melalui mobile gadget mereka. Pendidikan yang
berpusat pada belajar merupakan pendekatan elegan dalam pembelajaran melalui
penyeimbangan kontrol Dosen dengan pengukuran, penilaian dan evaluasi
kegiatan pembelajaran yang tidak berbenturan dengan peningkatan otonomi
siswa.

Para mahasiswa nantinya akan dengan mudah mengontrol media

portofolio adalah pada dasarnya, peserta didik jaringan dalam pelatihan. Oleh
karena itu, tingkat struktur diperlukan untuk perancah proses pembelajaran. Siswa
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menggunakan komunikasi sinkron, Really Simple Syndication (RSS), manajemen
informasi, dan kontak manusia untuk belajar. Contoh aplikasi web yang muncul
untuk

masing-masing kategori tersebut

disorot. The Jaringan Mahasiswa

Model menetapkan dasar yang mulai menangani apa tingkat struktur diperlukan
untuk memfasilitasi pembelajaran jaringan sambil memberikan landasan untuk
kontrol siswa lebih besar atas lingkungan belajar pribadi.
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APLIKASI KOLABORASI PENGELOLAAN DAN PENYUNTINGAN ONLINE UNTUK PENGAJAR PADA LEMBAGA YANG MEMILIKI BEDA
KARAKTERISTIK
Eka Pramono Adi, Henry Praherdhiono
Universitas Negeri Malang
E-mail : ekatepum@gmail.com

ABSTRAK
Profesi pengajar sangat berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Komunitas pengajar
memerlukan wahana untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam wujud tulisan ilmiah secara
kolaboratif. Pengajar di lingkungan lembaga beda karakteristik pada Universitas Negeri Malang,
Pudikbang SDM Madiun dan STT Widya Iswara Madiun memiliki kesempatan dalam memberikan
kontribusi yang akan meningkatkan nilai pembelajaran dan memiliki dampak terhadap
masyarakat. Mengelola pengetahuan menulis ilmiah secara kolaborasi merupakan peluang utama
untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam kinerja substansial pada pengajar. Aplikasi
media kolabarasi penulisan ilmiah dibuat secara spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik
pengajar. Teknologi konsep Web.2.0 dengan Wiki serta fasilitas di dalamnya memungkinkan
pengajar untuk membuat, mempublikasikan dan berbagi konten digital dalam komunitas sosial
baru dan komunitas yang mungkin sudah ada. Tutorial digabung dengan aplikasi merupakan
paket pengembangan sistem pengelolaan dan penyuntingan secara on-line. Keefektifan dan
efisiensi produk kolaborasi penulisan ilmiah antar pengajar sangat signifikan setelah memodifikas
media tutorial menjadi buku petunjuk pemanfaatan secara elektronik. Metode pengembangan
model Pembelajaran digunakan model Davidson-Shivers dan Rasmussen (2007) dan dipilih
berdasarkan kesesuaian terhadap kebutuhan karateristik pengembangan sistem
Kata-kata kunci: Komunitas Pengajar, Kolaborasi, lembaga beda karakteristik.

PENDAHULUAN
Pengembangan wahana penyuntingan on-line selain memerlukan software
yang mudah juga panduan secara rinci. Adi (2014) menjelaskan bahwa
pengembangan software penyuntingan dan buku pedoman, merupakan produk
yang mendapatkan perhatian pengguna aplikasi software. Hasil kajian terhadap
software aplikasi media online, pengguna membutuhkan software tidak rumit dan
dapat melihat hasil secara langsung.
Pengembangan

penyuntingan

on-line

secara

umum

memberikan

kenyamanan lingkungan belajar mahasiswa dalam memudahkan akses dan
fleksibilitas sumber belajar. Praherdhiono (2015) menyatakan bahwa kenyamanan
lingkungan belajar secara ergonomi didukung dengan lokasi fisik seperti gedunggedung di universitas, perpustakaan atau ruang kelas, serta perangkat pendukung
digital maupun non-digital. Pernyataan ini dipertajam dalam Partnership for 21st
Century Skills (2009) bahwa perangkat pembelajaran yang termasuk dalam
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lingkungan belajar adalah perangkat pembelajaran online, media virtual, dan
menggabungkan perangkat digital dan non digital.
Komunitas

pengajar

memerlukan

wahana

untuk

mengkonstruksi

pengetahuan dalam wujud tulisan ilmiah secara kolaboratif. Menurut Tu (2002)
Komunitas yang tergabung secara online telah dianggap sebagai salah satu konsep
yang paling penting dalam pembelajaran berbasis web. Pengajar di lingkungan
LPTK harus memiliki kesempatan dalam memberikan kontribusi yang akan
meningkatkan nilai pembelajaran dan memiliki dampak terhadap masyarakat. Tu
(2002)

memaparkan

bahwa

seseorang

yang

aktif

berkontribusi

dalam

keilmuannya akan cepat menemukan sumber daya terbaik yang merupakan kunci
untuk menggali pengetahuan dan mengkonstruksi pengetahuan. Jika pengajar di
LPTK

mampu

mengkonstruksi

pengetahuan

secara

kolaborasi

dan

mampublikasikannnya secara on-line maka akan meningkatkan pembelajaran
online kearah positif dan juga mengarah pada pengembangan personal, selfadaptif pada sistem pembelajaran di LPTK secara umum.
Penerapan teknologi penulisan ilmiah secara kolaboratif akan mengubah
performan

LPTK

dan

mempengaruhi

perilaku

antara

pengajar

dalam

berkomunikasi, berkolaborasi, dan belajar. Sebuah teknologi yang relatif baru
yang telah diuji coba oleh berbagai pendidikan tinggi dunia adalah wiki . Wiki
dalam

bahasa

Hawaii

berarti

"cepat".

Leuf

&

Cunningham

(2001)

menggambarkan wiki secara sederhana sebagai sebuah database online. Teknologi
wiki yang akan dikembangkan berupa halaman web saling terkait berdasarkan
sistem

hypertext

untuk

menyimpan

dan

memodifikasi

informasi

yang

dikembangkan oleh pengajar Universitas Negeri Malang secara kolaboratif. Setiap
halaman dapat menyimpan informasi dan mudah dilihat, diedit, dan dikomentari
oleh pengajar di lingkungan LPTK menggunakan browser web. Secara fungsional,
wiki yang dikembangkan dimaksudkan untuk mempermudah pengajar di LPTK,
untuk secara teratur memperbarui halaman wiki secara kolaboratif, untuk
menambah informasi baru, dan untuk membuat link antara halaman. Pemilihan
teknologi wiki sebagai pengembangan sistem pengelolaan penulisan ilmiah secara
kolaborasi berdasarkan pemaparan beberapa peneliti diantaranya Raman,
M.,(2005) menjelaskan bahwa wiki telah digunakan untuk membantu manajemen
pengetahuan dalam suasana akademis dan Ravid, G.,(2008) menjelaskan bawa
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wiki dapat dijadikan cara untuk mengembangkan buku pelajaran secara online dan
kolaboratif. Hal yang paling menarik adalah penjelasan Elgort (2008) bahwa
bagaimana wiki memungkinkan dijadikan sarana mendorong pembelajaran
khususnya dalam penulisan secara kolaboratif berbasis online.
Mengelola pengetahuan menulis ilmiah secara kolaborasi merupakan
peluang utama untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam kinerja
substansial pengajar di Universitas Negeri Malang. Pengetahuan dan informasi
telah menjadi media di mana pembelajaran menulis ilmiah terjadi. Komunitas
yang mampu mengelola pengetahuan anggotanya merupakan solusi terhadap
keprihatinan yang secara eksplisit tercermin dalam strategi, kebijakan, dan praktek
pada semua tingkat lingkungan belajar di Universitas Negeri Malang. Tu dan
McIsaac (2001) mengemukakan pentingnya media pengelola pengetahuan untuk
online. Media pengelolaan berbasis web akan membuat hubungan langsung antara
pengajar pengembang tulisan ilmiah menjadi aset eksplisit (tercatat dalam
administrator secara otomatis) dan dapat dipertanggungjawabkan

secara

intelektual.
Bidang pembelajaran menurut Own (2006) menekankan untuk mendukung
pebelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan dan informasi saja, tetapi juga
untuk mengembangkan sumber daya dan keterampilan yang diperlukan untuk
mampu terlibat dalam perubahan sosial dan teknis selama belajar. Ada juga
perubahan dalam pemahaman tentang praktek kreativitas dan inovasi dari ide
individu yang terisolasi dengan konsep praktek masyarakat, di mana refleksi dan
umpan balik merupakan proses kolaboratif yang penting. Komunitas belajar,
menurut Wenger (1998 dan 2000), merupakan kegiatan sosial yang inheren, dan
terletak dalam konteks sosial dan budaya. Pada setiap situasi belajar, anggota
komunitas harus bernegosiasi dengan menggunakan pengalaman unik masingmasing anggota dan pengetahuan yang disepakati oleh komunitas. Perspektif
seperti juga berkaitan pandangan konstruktivisme dan pembelajaran kolaboratif.
Menurut Palloff (2005), sebuah komunitas dapat memberikan interaksi sosial dan
hubungan yang penting bagi peserta didik untuk bersama-sama membangun
pengetahuan bersama.
Komunitas dan pembelajaran kolaboratif menurut Elgort (2008) telah
menjadi kompetensi utama bagi siapapan perubahan lingkungan bisnis. Ajaran
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bekerjasama dalam komunitas dan kolaborasi juga merupakan salah satu
dari Tujuh prinsip untuk praktik yang baik dalam pendidikan sarjana menurut
Chickering (1987) dan telah menjadi bagian dari atribut lulusan universitas yang
paling

penting,

dengan

kurikulum

banyak

dan

instruksi

kelas

yang

menggabungkan kerja tim dan kolaborasi belajar dalam desain program.
FAKTOR-FAKTOR KEEFEKTIFAN SOFTWARE APLIKASI
Literatur telah menunjukkan bahwa teknologi wiki memiliki potensi untuk
menciptakan lingkungan online yang mendukung kegiatan sosial dan interaksi,
dan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran kolaboratif dan wiki sangat
relevan dengan modus pendidikan jarak jauh seperti yang dipaparkan Schwartz
(2004). Namun, literatur penelitian empiris tentang hal ini agak terbatas, dan
dalam banyak kasus pengajar telah menemukan penggunaan wiki dalam konteks
pembelajaran.
Beberapa faktor wiki manjadi efisien menurut Choy (2007) adalah:


Pengguna yang kritis. Wiki software memungkinkan orang untuk dengan
mudah menambahkan konten di web, dengan tambahan penting bahwa
kemudian diedit oleh pembaca lainnya. Ide aplikasi wiki adalah bahwa
pengetahuan tentang kelompok itu lebih besar daripada individu, dan bahwa
kelompok yang menggunakan juga kelompok yang menciptakan. Oleh karena
itu, pengguna yang kritis sangat penting untuk pengoperasian sistem
wiki. Mengambil 'tag' fitur di wiki sebagai contoh, skala dan tingkat aktivitas
basis pengguna sangat penting untuk sistem penandaan sosial.



Pertimbangan pedagogis. Wiki juga dapat menjadi faktor yang
signifikan mempengaruhi kualitas aplikasi wiki. Penyebaran dua wiki yang
berbeda dalam dua gelar Master di bidang TI subyek yang ditawarkan oleh
Macquarie University, Australia. Dua jenis desain tugas belajar yang
digunakan, seluruh tugas mingguan dikelas kelas, dan proyek semester secara
berkelompok. Berdasarkan hasil survei mahasiswa, siswa menyelesaikan
tugas-tugas menggunakan wiki daripada yang melaksanakan proyek-proyek
berkelompok (kegiatan otentik melalui wiki. Para penulis menganggap bahwa
keaslian tugas merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi
kontribusi mahasiswa dan memungkinkan pengalaman belajar melalui wiki
lebih menguntungkan.
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Peran instruktur. Penggunaan wiki dalam pemebelajaran berkaitan
dengan pendekatan kolaboratif untuk belajar. Pendekatan seperti itu
memerlukan transformasi peran pengajar dari instruktur otoritatif menjadi
fasilitator dimediasi. Penggunaan wiki dalam kaitannya dengan pembelajaran
kolaboratif dalam kegiatan online tergantung pada faktor-faktor seperti
efektivitas instruktur dalam meningkatkan kolaborasi kelompok, peran
instruktur dalam menciptakan kondisi kegiatan dan iklim untuk membangun
sebuah komunitas online, dan kemampuan instruktur untuk melibatkan para
anggota untuk menjadi peserta aktif dan mendukung kegiatan anggota yang
dipimpin.

METODE PENGEMBANGAN
Model
berdasarkan

Pengembangan
kesesuaian

Davidson-Shivers

terhadap

kebutuhan

dan

Rasmussen

karateristik

dipilih

pengembangan.

Kebutuhan pengembangan aplikasi merupakan sistem pengelolaan kegiatan Online bebasis web. Secara keseluruhan model Davidson-Shivers dan Rasmussen
merupakan metode pengembangan yang memiliki karakteristik yang dominan
pada pengembangan berbasis web.
Metode Pengembangan Desain Pembelajaran Berbasis Web Model
Davidson-Shivers dan Rasmussen memiliki fase-fase pengembangan anatara lain :
1). Analisa; 2). Rencana Evaluasi 3) Fase Serentak yang meliputi desain,
pengembangan sistim, ujicoba dan Implementasi dan evaluasi Program. Fase ini
dapat dilakukan bekali-kali hingga batas waktu yang tidak ditentukan; 4).
Implementasi Menyeluruh; 5). Evaluasi Sumatif dan Penelitian.
Metode pengembangan aplikasi berbasis Web Model Davidson-Shivers
dan Rasmussen dapat diuraikan sebagai sebuah kegiatan yang dimulai dari
kegiatan :
Implementasi Aplikasi
Proses Implementasi dilakukan dilakukan berdasarkan masukan-masukan dari
beberapa ahli yang dianggap relevan. Aplikasi memiliki kriteria :


Aplikasi memiliki fasilitas hak akses yang berbeda yaitu: 1) hak akses
pengajar, 2) hak akses administrator kebijakan, administrator jaringan dan
administrator aplikasi. 3) hak akses penyunting
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Aplikasi memiliki pengelolaan dan aturan yang berbeda yaitu: 1) pengelolaan
dan pengaturan oleh administrator , 2) pengelolaan dan pengaturan oleh
pengajar, 3) pengelolaan dan pengaturan oleh penyunting. Aplikasi secara
keseluruhan merupakan sistem pengelolaan kolaborasi berbasis web. Aplikasi
dapat diimplementasikan dengan melakukan proses pengaturan-pengaturan
agar sesuai dengan karakteristik yang diharapkan.

Pengembangan Aplikasi
Tahapan pengembangan merupakan tahap yang disesuaikan dengan
dengan model Model Pengembangan Davidson-Shivers dan Rasmussen. Namun
dengan adanya keterbatasan waktu pengembangan maka fase bertautan hanya
dilakukan 1 kali sehingga Model Pengembangan Davidson-Shivers dan
Rasmussen dimodifikasi menjadi 8 tahap pengembangan.
Tahapan pengembangan tersebut mengacu pada kebutuhan pengembangan
secara keseluruhan. Secara rinci dapat dideskripsikan sebagai berikut
 Pengujian web dilakukan pada server lokal dan internet. Web site diuji
secara teliti. Kegiatan tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan
penelitian tidak terjadi gangguan secara teknis. Implementasi terbatas
dilakukan pada laboratorium server Jurusan Teknologi Pendidikan.
Kegiatan melibatkan teknisi web, pengajar dan mahasiswa yang
melakukan praktikum Manajemen Sistem Informasi dan Skripsi yang
berkaitan dengan penelitian.

Bagan Garis Besar Pengembangan
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HASIL PENGEMBANGAN APLIKASI
Pengembangan sistem berdasarkan hasil evaluasi. Evaluasi program
dilakukan dalam rangka pembenahan kekurangan sistem informasi pada aplikasi
penulisan dan tatacara pengelolaan hak akses secara umum digambarkan dengan
table hasil
Tabel Evaluasi dan Pembenahan hak Akses
No Item Evaluasi
1
Evaluasi log in

2

Evaluasi tombol
Menu

3

Evaluasi tombol
editing (save,
cancel, ok, edit)

4

Evaluasi
navigator Link

Pembenahan Antar Muka
Administrator, penulis dan pengguna
dapat menggunakan user name dan
password sesuai yang telah didaftarkan.
Sistem pengelolaan penulisan kolaborasi
mampu memproses dan menampilkan
form yang dimaksud oleh tombol menu
dan tidak terjadi aplikasi yang berbeda
dengan navigasi tombol pada open form
di menu
Sistem pengelolaan penulisan kolaborasi
mampu memproses dan menampilkan
form yang dimaksud oleh tombol editing
dan tidak terjadi aplikasi yang berbeda
dengan navigasi tombol pada open form
editing
Sistem pengelolaan penulisan kolaborasi
mampu memproses dan menampilkan
form yang dimaksud oleh link dan tidak
terjadi aplikasi yang berbeda dengan
navigasi lik yang dimaksud

Tabel Evaluasi dan Pembenahan Interface (Antar Muka)
No
1

Pengguna
Administrator

2

Penulis

3

Pembaca

Item Pembenahan Hak Akses
1. Hak melakukan view, insert, delete,
edit terhadap penulis
2. Hak melakukan view, insert, delete,
edit terhadap pembaca
3. Hak mengatur password penulis
dan pembaca (pengguna)
1. Hak mengubah password
2. Hak menulis dan mengedit
3. Hak Membaca
1. Hak mengubah password
2. Hak membaca
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Pengembangan merupakan pembenahan terstruktur berdasrkan item
rancangan evaluasi. Item evaluasi ditempatkan sebagai standar minimal pada
evaluasi program yang ditetapkan. Hasil evaluasi program secara umum dapat
diwujudkan dalam terhadap system penulisan secara kolaboratif.
KESIMPULAN
Aplikasi penyuntingan karya tulis on-line telah dapat membangun
kolabarasi penulisan ilmiah yang spesifik untuk dosen di lingkungan Universitas
Negeri Malang yang memiliki teknologi konsep Web.2.0 dengan Wiki serta
fasilitas yang memungkinkan dosen di Universitas Negeri Malang untuk
membuat, mempublikasikan dan berbagi konten digital dalam komunitas sosial
baru dan komunitas yang mungkin sudah ada. Selain hal tersebut mediawiki
sebagai media kolaborasi on-line dapat dijadikan sebagai media kolabarasi
penulisan ilmiah yang spesifik untuk lembaga penyelenggara pendidikan dan
pembelajaran lain
Implementasi media wiki memberikan dampak yang positif pada karya
tulis ilmiah pengguna. Tulisan ilmiah sebagai hasil dari media kolaborasi
penulisan online bagi anggota komunitas akan berdampak pada proses konstruksi
pengetahuan untuk kebutuhan penelitian dan pengabdian dosen Universitas
Negeri Malang di masa depan. Dalam pengembangan wahana kolaborasi
penulisan ilmiah secara online nantinya mampu mengelola pengetahuan dosen
Universitas Negeri Malang untuk identifikasi dan memetakan aset intelektual
dalam lingkungan Universitas Negeri Malang. Hingga komunitas kolaborasi
dosen Universitas Negeri Malang akan menghasilkan 1) pengetahuan baru untuk
keunggulan kompetitif dalam lingkungan belajar, 2) membuat sejumlah besar
informasi dapat diakses, 2) berbagi praktik baik, dan 3) mampu memanfaatkan
teknologi kolaborasi tulisan ilmiah secara online
Mediawiki memiliki akar pada paradigm konstruktivisme. Secara umum
pengembangan wahana kolaborasi penulisan ilmiah secara online berdasarkan
pendekatan konstruktivis. Dosen di Universitas Negeri Malang nantinya akan
selaras dengan pemikiran Bruner (1990) bahwa anggota komunitas secara aktif
akan

terlibat

dalam

menciptakan

pengetahuan,

bukan

hanya

menyerapnya. Integrasi ide ke dalam kerangka kerja kolaborasi berteknologi wiki
sejalan dengan pemikiran Piaget (1971) yaitu wahana akan merubah keyakinan
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intelektual atau reframing sebagai hasil dari pengalaman belajar baru yang
merupakan komponen kunci dari pendekatan konstruktivistik. Ebner (2008)
memaparkan bahwa dalam menciptakan pengetahuan dapat dilakukan dengan
mengedit tulisan ilmiah dalam halaman web membuat teknologi wiki memberikan
manfaat secara konsisten dengan pendekatan konstruktivis. Selain itu, Wheeler,
(2008) menjelaskan manfaat wiki dapat meningkatkan aktivitas belajar saat
mengakuisisi pengetahuan yang ada pada setiap pebelajar ( dalam penelitian ini
adalah dosen) yang terlibat pada kegiatan kolaborasi antara pebelajar.
Manfaat kegiatan kolaboratif memeliki keterkaitan dengan peningkatan
prestasi, motivasi tinggi, hubungan positif antara pebelajar (dalam penelitian ini
adalah dosen), dan sikap yang lebih positif terhadap disiplin studi. Menurut
Kirschner (2004) manfaat tersebut disebabkan proses review dan editing yang
merupakan pusat aplikasi wiki dapat mendorong metakognisi dan refleksivitas
pada pada pebelajar.
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PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN ORIENTASI DAN
MOBILITAS BAGI SISWA TUNANETRA
Yuni Astuti
yuniastuti804@yahoo.co.id

ABSTRAK
Sebagai bekal kemandirian, siswa-siswa tunanetra di SLB mendapatkan pembelajaran
keterampilan orientasi dan mobilitas (OM) dimana mereka belajar teknik-teknik dasar OM mulai
dari pemahaman kosakata, sampai bagaimana berjalan dengan menggunakan tongkat. namun
demikian, pembelajaran OM di SLB selama ini belum diimbangi dengan adanya instrumen
penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tunanetra tersebut dalam
menguasai keterampilan OM. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah
instrumen penilaian yang dapat digunakan oleh instruktur dalam mengukur kemampuan OM yang
dikuasai oleh siswa tunanetra.
Di dalam penelitian pengembangan ini, instrumen penilaian yang dikembangkan melalui
beberapa kali tahap uji coba yang dilakukan kepada beberapa subyek coba yaitu 1) ahli evaluasi
pembelajaran, 2) guru SLB, dan 3) siswa tunanetra. Data yang diperoleh merupakan data
kualitatif yaitu dari hasil observasi, angket, dan wawancara yang dilakukan kepada subyek coba.
Analisa data dilakukan secara kualitatif yang digunakan untuk mengukur validitas produk dan
sebagai bahan dalam revisi produk.
Hasil uji coba produk menunjukkan bahwa produk pengembangan instrumen penilaian
OM ini perlu mendapat revisi untuk beberapa hal. namun demikian, produk pengembangan
instrumen penilian OM ini telah memenuhi validitas isi dan validitas konstruk sehingga dapat
digunakan oleh guru-guru dan instruktur OM di SLB.
Kata kunci: pengembangan, instrumen, penilaian, orientasi dan mobilitas, tunanetra

PENDAHULUAN
Kemampuan penglihatan sangat berpengaruh terhadap aktifitas manusia
dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang tidak memiliki hambatan penglihatan
tentunya akan memperoleh lebih banyak informasi dibandingkan dengan
seseorang yang mengalami hambatan penglihatan. Bagi anak-anak yang sedang
belajar,

banyak informasi diperoleh melalui penglihatan, misalnya dalam

mempelajari warna, mengamati benda-benda sekitar, mengamati ekspresi wajah
orang lain, menulis dan membaca, memahami persepsi jarak dan sebagainya.
Namun demikian, informasi-informasi tersebut akan sangat sulit diperoleh oleh
anak-anak yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra. Hal itu
berpengaruh pada proses belajar mereka yang menjadikan belajar menjadi
tidaklah mudah. Tidak hanya proses pembelajaran yang terpengaruh, namun
terdapat beberapa aspek lain yang juga terpengaruh oleh hambatan penglihatan.
Aspek-aspek yang terkena pengaruh/dampak hambatan penglihatan tersebut
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meliputi aspek kognisi, kompetensi sosial, keterampilan sosial, bahasa, serta
orientasi dan mobilitas.
Terkait dengan kemampuan orientasi dan mobilitas, hal ini merupakan
sebuah keterampilan yang wajib dimiliki oleh seorang tunanetra agar dapat hidup
secara mandiri. Orientasi adalah proses penggunaan indera-indera yang masih
berfungsi untuk menetapkan posisi diri dan hubungannya dengan objek-objek
yang ada di lingkungannya. Sedangkan mobilitas adalah kemampuan, kesiapan,
dan mudahnya melakukan gerak (Hosni, tanpa tahun). Sedangkan menurut Tooze
(1981) orientasi adalah kemampuan untuk memahami hubungan antara satu objek
dengan objek yang lain; penciptaan dari suatu pola mental dari lingkungan.
Pelatihan mobilitas mencakup perolehan keterampilan dan teknik yang
menjadikan orang-orang yang memiliki hambatan visual bepergian dengan lebih
mudah di lingkungannya. Orientasi merupakan proses berpikir dan mengolah
informasi yang mengandung tiga pertanyaan pokok, yaitu: 1) di mana saya, 2) ke
mana tujuan saya, dan 3) bagaimana saya bisa sampai ke tujuan tersebut. Jadi,
orientasi adalah proses mencari informasi untuk menjawab ketiga pertanyaan
tersebut (Rahardja, 2008). Kegiatan orientasi dimulai jika terjadi rangsangan ke
otak, dan otak mampu memproses rangsangan tersebut. Rangsangan atau stimulus
dari luar bisa berupa taktual, visual, pendengaran, penciuman atau pengecapan.

RANGSANGAN LAIN DAPAT BERUPA KESEIMBANGAN
Dalam kegiatan orientasi, menetapkan posisi diri sangat penting. Posisi
baru akan diketahui apabila dihubungkan dengan objek lain di lingkungannya.
Hilangnya/kurangnya penglihatan membatasi kemampuan tunanetra untuk: (1)
Mengetahui di mana dia berada dan bagaimana cara berpindah dari satu tempat ke
tempat lain; (2) Meniru dan berinteraksi sosial; (3) Memahami apa yang
menyebabkan sesuatu terjadi. Artinya, ketunanetraan membatasi kemampuan
orientasi. Pengetahuan yang diperlukan untuk mempermudah tunanetra
mengembangkan kemampuan melakukan orientasi dikelompokkan ke dalam 6
komponen yaitu :
a. Landmark (ciri medan)
b. Clues (tanda-tanda)
c. Numbering system (sistem penomeran)
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d. Measurement (pengukuran)
e. Compass Direction (arah mata angin)
Best (1992) mengemukakan bahwa anak-anak tunanetra tidak dapat
dengan mudah memantau gerakannya dan oleh karenanya dapat mengalami
kesulitan dalam memahami apa yang terjadi apabila mereka menggerakkan atau
merentangkan anggota tubuhnya, membungkukkan atau memutar tubuhnya.
Karena tidak dapat melihat bagaimana orang lain menggerakkan dan
menggunakan anggota tubuhnya dengan jelas, mereka tidak bisa mengamati
bagaimana proses orang duduk, berdiri, dan berjalan serta kemudian
menirukannya. Akibatnya, mereka akan memiliki lebih sedikit kerangka acuan
(term of reference), sebagai model untuk ditiru dan mungkin tidak akan
menyadari apa artinya "duduk tegak", ketika berjalan kaki melangkah dan tangan
diayun, sehingga terjadi keserasian gerak antara kaki, tangan, dan tubuh ketika
sedang berjalan. Oleh karena itu, agar tunanetra bisa bergerak secara mudah,
aman, dan efektif di lingkungannya, perlu diberi pelatihan keterampilan orientasi
dan mobilitas.
Selama ini anak-anak tunanetra yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa
telah mendapatkan pembelajaran keterampilan O&M dimana mereka secara
bertahap dilatih untuk dapat menguasai teknik-teknik dasar O&M mulai dari
pemahaman kosakata sampai dengan kemampuan menggunakan tongkat dan
bagaimana berjalan dengan seorang pendamping. Namun demikian, pembelajaran
keterampilan O&M tersebut selama ini tidak dilengkapi dengan instrumen
penilaian yang komprehensif dimana semua komponen yang ada pada
keterampilan O&M dapat dinilai secara obyektif. Untuk itu, perlu dikembangkan
sebuah instrumen orientasi dan mobilitas yang dapat digunakan oleh
guru/instruktur O&M sehingga mereka dapat mengukur kemampuan anak-anak
tunanetra dalam menguasai keterampilan O&M. Untuk itu, berdasarkan analisa
kebutuhan di atas, penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan
sebuah instrument penilaian orientasi dan mobilitas bagi anak tunanetra sebagai
rujukan dalam melakukan penilaian kemampuan orientasi dan mobilitas anak
tunanetra.
Produk pengembangan yang dihasilkan terdiri dari dua macam produk,
yaitu Instrumen Penilaian O&M dan Buku Panduan Guru.
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1) Instrumen penilaian O&M:
a.

Berbentuk inventory checklist dengan skala bertahap mulai 0
sampai dengan 5.

b.

Ada tiga aspek utama yang dinilai yaitu penguasaan konsep,
kemampuan berpindah, dan kemampuan menggunakan tongkat.

c.

Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

2) Buku Panduan Guru
a.

Menjelaskan bagaimana penggunaan instrumen penilaian O&M.

b.

Menjelaskan tiap-tiap aspek yang dinilai dan dilengkapi dengan
contoh.

c.

Dilengkapi dengan rubric penilaian sebagai pedoman dalam
pemberian skor.

UJI COBA PRODUK
Pada pengembangan produk ini, pengujian dilakukan pada subjek uji coba
yaitu ahli evaluasi pembelajaran dan guru berupa uji coba lapangan. Uji coba ini
bertujuan untuk mengetahui apakah instrument penilaian yang dikembangkan
sudah sesuai untuk guru dan siswa serta apakah guru mengalami kesulitan atau
permasalahan selama menggunakan instrument. Subjek coba pada penelitian dan
pengembangan produk instrumen penilaian O&M ini merupakan ahli evaluasi
pembelajaran, guru, dan siswa tunanetra di SLB Pembina Tingkat Nasional
Malang.
Jenis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif
diperoleh dari hasil studi pendahuluan, hasil dari uji ahli, telaah dan
tanggapan guru. Data kevalidan diperoleh dari hasil validasi ahli sedangkan
data kepraktisan diperoleh dari angket guru. Sedangkan instrumen
pengumpulan data yang digunakan sebagai alat pengumpul data terdiri atas
instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama ialah peneliti,
sedangkan instrumen penunjang dengan teknik angket, dan dokumentasi.
Instrumen penunjang memuat aspek kevalidan dan kepraktisan. Teknik
angket digunakan untuk mengumpulkan data analisis kepraktisan oleh guru,
dan evaluasi ahli. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data
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berupa kurikulum pembelajaran dan informasi-informasi lain untuk
keperluan karakteristik siswa.

HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN
Produk

yang

dikembangkan

pada

penelitian

pengembangan

ini

dilaksanakan untuk mengembangkan sebuah produk dalam rangka memenuhi
kebutuhan di l. apangan, seiring belum adanya instrumen O&M yang dapat
mengukur kemampuan siswa tunanetra dalam O&M. Instrumen ini terdiri dari 2
jenis yaitu Instrumen Penilaian O&M dan Buku Panduan GuruProduk I, berupa
instrumen penilaian O&M adalah sebuah inventory check list yang digunakan
oleh guru/instruktur O&M dalam mengukur kemampuan siswa tunanetra dalam
O&M. Aspek-aspek yang dinilai dalam instrumen ini merupakan aspek-aspek
dalam teknik dasar O&M. Ada beberapa aspek yang diukur, yaitu sebagai berikut:
1) Pemahaman Konsep, 2) Keterampilan berpindah, dan 3) Keterampilan
menggunakan tongkat. Sedangkan produk kedua adalah panduan guru yang
ditujukan Untuk memudahkan guru/instruktur dalam menggunakan Instrumen
Penilaian O&M ini. Panduan guru ini berisi penjelasan tentang beberapa aspek
yang dinilai dalam O&M, serta rubrik penilaian. Penilaian pada instrumen ini
menggunakan skala bertahap yang terdiri dari enam skala yaitu mulai dari sskala 0
sampai dengan 5 yang mana tiap-tiap skala mewakili deskripsi tertentu.
Penelitian pengembangan yang dilakukan menghasilkan produk berupa
instrumen penilaian O&M dan Buku Pedoman Guru. Uji coba dilakukan pada
subyek coba yaitu Ahli evaluasi pembelajaran, ahli di bidang Pendidikan Luar
Biasa, Guru SLB, dan siswa tunanetra di SLB Pembina Tingkat Nasional Malang.
Data uji coba diuraikan seperti di bawah ini.
Uji validasi ahli dilaksanakan setelah produk awal selesai dibuat. Uji
validasi ahli dilaksanakan untuk mengukur tingkat kevalidan produk instrumen
penilaian O&M dari segi instrumen penilaian. Dr. Ahsan Romadlon Junaidi, M.Pd
sebagai validator ahli evaluasi pembelajaran. Beliau adalah Dosen di Jurusan
Pendidikan Luar Biasa Universitas Malang. Validasi ini bertujuan untuk
mendapatkan saran dan perbaikan berkaitan dengan produk yang dikembangkan.
Hasil validasi ahli ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi produk
yang kemudian produk yang telah direvisi tersebut digunakan untuk uji coba di
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lapangan. Sedangkan uji coba lapangan dilakukan dengan melibatkan guru dan
siswa tunanetra di SLB Pembina Tingkat nasional Malang. Hasil uji ahli dan uji
coba lapangan menjadi dasar untuk revisi.
ANALISA PRODUK
Berdasarkan data yang diperoleh dari uji validitas ahli dan uji lapangan,
dapat disimpulkan bahwa produk instrumen penilaian O&M yang dihasilkan telah
valid dan dapat digunakan. Berikut adalah rincian revisi yang dilakukan selama
proses pengembangan produk:
1.

Bahasa yang digunakan disederhanakan agar lebih mudah dipahami.

2.

Beberapa istilah asing seperti vocabulary, concept, movement, diubah
menjadi istilah Bahasa Indonesia yaitu kosakata, konsep, dan kemampuan
berpindah.

3.

Beberapa akronim diubah ke dalam bentuk kalimat lengkap.

4.

Buku panduan guru dilengkapi dengan contoh agar lebih mudah dipahami.

KESIMPULAN
Instrumen penilaian O&M yang dikembangkan ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan guru atas adanya sebuah instrumen penilaian yang dapat digunakan
untuk mengukur kemampuan O&M siswa tunanetra di SLB. Diharapkan,
instrumen tersebut dapat digunakan dan diterapkan secara luas oleh guru-guru di
SLB mengingat selama ini belum ada instrumen yang serupa.
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan instrumen penilaian O&M ini,
terlihat bahwa instrumen ini telah valid berdasarkan validitas yang dilakukan oleh
para ahli, yaitu validitas konstruk dan validitas isi. Hal-hal yang terpenuhi adalah
bahwa instrumen penilaian O&M ini telah sesuai dengan kompetensi dasar, kisikisi jelas dan mudah dipahami, instrumen mudah diterapkan, sesuai dengan tujuan
pembelajaran, serta dapat mengukur kemampuan O&M siswa tunanetra.
Sedangkan hasil uji kepraktisan menyatakan bahwa instrumen penilaian O&M ini
dapat digunakan oleh guru, dibuktikan dengan skor yang memenuhi untuk item
berikut: tujuan pembelajaran dapat terpenuhi, instrumen penilaian mudah
digunakan, instrumen dapat digunakan dalam selang waktu yang ditetapkan, serta
pedoman penggunaan instrumen yang mudah digunakan. Dari hasil yang
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diperoleh diatas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penilaian ini dapat
digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran O&M di SLB.
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PEMANFAATAN APLIKASI MOBILE TELEGRAM
SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PROGRAM KEJAR PAKET C
Rinasih
Universitas Negeri Malang
S2 Teknologi Pembelajaran
E-mail: rinasihbe1@gmail.com

ABSTRAK
Perkembangan TIK telah menggeser pembelajaran dari era tradisional menuju era digital. Salah
satu tools dalam pembelajaran di era digital adalah mobile. Mobile menawarkan berbagai
aplikasi dengan kelengkapan fitur yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun.
Telegram merupakan salah satu aplikasi mobile yang free dan memiliki tingkat keamanan tinggi,
dapat mentransfer file dalam ekstensi apapun, instant messaging, group messaging dan berbasis
cloud. Saat digunakan sebagai media pembelajaran, telegram mampu membantu siswa dalam
memahami materi pembelajaran. Karakteristik siswa paket C terdiri dari berbagai tingkatan usia,
latar belakang dan pekerjaan dengan sejumlah aktivitas yang padat. Aktivitas ini tidak
memungkinkan siswa untuk belajar di sekolah yang hanya beberapa kali dalam seminggu. Dengan
adanya aplikasi mobile telegram, konten pembelajaran dapat didistribusikan dengan mudah dan
dapat dipelajari kapanpun dan dimanapun. Kegiatan dan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan
dengan mamanfaatkan fitur dalam aplikasi ini.
Kata kunci: telegram, media pembelajaran, program kejar paket C

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan primary needs dari panca kebutuhan pokok
manusia. Dikatakan kebutuhan primer sebab manusia yang memiliki tingkat
pendidikan yang tinggi akan memiliki taraf hidup yang lebih baik. Wajib belajar
12 tahun adalah bentuk usaha pemerintah agar masyarakat memiliki kehidupan
yang memadai. Kesadaran akan pentingnya pendidikan semakin dirasakan oleh
masyarakat. Mereka yang sebelumnya hanya menempuh pendidikan dasar, kini
telah merubah mindset mereka untuk melanjutkan jenjang pendidikan menengah.
Karena faktor psikologis dan fisiologis mereka tidak dapat masuk dalam
pendidikan formal. Untuk itu pemerintah menyiapkan pendidikan nonformal
sebagaimana tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 3 dan
4 yang berbunyi ―Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup,
pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
pendidikan

kesetaraan,

serta

pendidikan

lain

yang

ditujukan

untuk

mengembangkan kemampuan peserta didik; Satuan pendidikan nonformal terdiri
atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar
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masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.‖ Pendidikan
nonformal yang dimaksud adalah pendidikan kesetaraan dalam satuan pendidikan
kelompok belajar (kejar) paket C.
Terdapat banyak kendala dalam program kelompok belajar paket C.
Kendala tersebut sebagaimana diteliti oleh Duludu (2006: 45) dan diklasifikasikan
menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi
kurangnya kemampuan awal, minat, motivasi, persepsi dan kebiasaan belajar.
Faktor eksternal meliputi interaksi tutor dan warga belajar, cara penyajian,
hubungan antar warga belajar, standar pelajaran diatas ukuran, media pendidikan,
kurikulum, metode belajar, kegiatan lain, keadaan sosial ekonomi dan latar
belakang kebudayaan.
Jabaran dari hambatan faktor eksternal antara lain cara penyajian tutor
yang kurang progresif sehingga warga belajar menjadi bosan, mengantuk dan
pasif; kurang proporsionalnya antara pebelajar dan media pembelajaran, kegiatan
lain warga belajar seperti mencari nafkah untuk keluarga, adalah hal-hal yang
ingin ditanggulangi dengan pemanfaatan aplikasi mobile terlegram sebagai media
pembelajaran.

TELEGRAM
Telegram adalah aplikasi generasi baru yang menggabungkan instant
messaging dengan file secara cloud. Telegram dapat beroperasi di kedua ponsel
(Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) dan sistem desktop (Windows,
OS X, Linux). Pengguna dapat mengirim file berupa teks, gambar, audio, video,
stiker dan sembarang format file (pdf, doc, zip, mp3, dan sebagainya).
Apa yang dapat kita lakukan dengan Telegram?


Menghubungkan dari lokasi yang paling terpencil.



Koordinasi kelompok hingga 1000 anggota.



Sinkronisasi chatting di semua perangkat.



Mengirim dokumen jenis apapun.



Enkripsi pribadi dan bisnis rahasia.



Mengatur waktu pesan dengan timer.



Menyimpan media berbasis cloud.



Membangun alat kita sendiri pada API telegram.
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Mengapa memilih Telegram?


Privasi - Pesan telegram yang sangat dienkripsi dan dapat dihapus sesuai
pengaturan.



Berbasis cloud - Telegram memungkinkan mengakses pesan dari beberapa
perangkat.



Cepat - Telegram memberikan pesan lebih cepat daripada aplikasi lainnya.



Terdistribusi - Server Telegram tersebar di seluruh dunia untuk keamanan
dan kecepatan.



Terbuka - Telegram memiliki API yang terbuka dan protokol gratis untuk
semua orang.



Gratis - Telegram gratis selamanya. Tanpa iklan. Tidak ada biaya
berlangganan.



Aman - Telegram membuat pesan aman dari serangan hacker.



Powerful - Telegram tidak memiliki batas pada ukuran media dan chatting.
(https://telegram.org/

MEDIA PEMBELAJARAN
Sesuatu dapat dikatakan sebagai media pendidikan/pembelajaran apabila
mereka (media tersebut) digunakan untuk menyalurkan/menyampaikan pesan
dengan tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran. Jadi media pembelajaran
adalah bahan, alat, maupun metode/teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar
mengajar, dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukatif antara guru
dan anak didik/warga belajar dapat berlangsung secara tepat guna dan
berdayaguna (Latuheru, 1988: 14).
Media pembelajaran berkembang mengikuti perubahan ipteks. Pebelajar
zaman sekarang lebih enjoy menggunakan media digital/media baru dibandingkan
dengan media tradisional. Seperti yang dikemukakan oleh Schrum (2013:90)
media baru merupakan istilah untuk menggambarkan teknologi di akhir abad ke20. Hal baru ini termasuk, internet, mobile telepon, televisi interaktif, permainan
di komputer, dan dunia virtual. Perubahan teknologi yang terjadi saat ini akan
terus berlanjut sepanjang sejarah kehidupan manusia, sehingga membentuk
praktik kegiatan dan hubungan sehari-hari. Sebagai pembelajar, seyogyanya
berusaha memahami fenomena ini jika ingin menjadi pembelajar yang
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profesional. Bagaimana memanfaatkan teknologi agar memberikan pengaruh
terhadap lingkungan pembelajaran dan mendukung proses belajar pebelajar.
Pembelajar dan sekolah tidak boleh terisolasi dan menutup diri dengan
perkembangan media digital ini.
PROGRAM KEJAR PAKET C
Program Kejar Paket C merupakan salah satu sistem pendidikan alternatif
untuk mendukung suksesnya prinsip pendidikan seumur hidup (life long
education), belajar seumur hidup, dan terciptanya masyarakat belajar, dalam
rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program kelompok belajar
paket C adalah salah satu program pendidikan luar sekolah yang dikembangkan
(1) untuk memberi kesempatan pendidikan bagi warga masyarakat yang ingin
meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan keterampilan agar memiliki
pendidikan yang setara dengan SMA/MA melalui jalur program paket C, (2)
untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi warga mayarakat yang tergolong
tidak mampu agar memiliki pengetahuan, kemampuan, sikap dan keterampilan
sebagai bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya (Depdiknas, 2004:112).
Beberapa kenyataan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan program kejar
paket seperti yang disampaikan Fathurohman (2012) antara lain: (1) perencanaan
KBM selama 4 kali seminggu, namun sering tidak dapat berlangsung sesuai
rencana karena sebagian peserta didik tidak hadir; (2) sistem pembelajaran yang
sering digunakan dalam proses belajar masih klasikal yaitu ceramah, karena
penggunaan berbagai metode yang lainnya misalnya dengan sistem modul masih
sulit dilaksanakan secara optimal; (3) metode yang sering digunakan masih
konvensional ini karena jumlah modul yang ada tidak mencukupi; (4) selama
proses belajar, tutor jarang bahkan tidak pernah menggunakan alat peraga kecuali
sarana papan tulis dan alat tulis.
TELEGRAM SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PROGRAM KEJAR
PAKET C
Ketika digunakan sebagai media pembelajaran, telegram merupakan alat transmisi
untuk mendistribusikan konten-konten pembelajaran. Konten pembelajaran dapat
berupa teks, audio maupun video. Langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai
berikut:
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1. Pembelajar membentuk sebuah grup pada aplikasi telegram yang
anggotanya terdiri dari satu kelas kelompok belajar. Pembelajar berperan
sebagai admin grup.
2. Konten pembelajaran di upload oleh admin pada grup yang telah dibentuk.
Ketika mengupload konten, wajib disertakan tujuan pembelajaran dan
alokasi waktu pembelajaran.
3. Pebelajar dapat mendownload konten pembelajaran, dan dapat dipelajari
kapanpun dan dimanapun tanpa harus hadir di kelas. Kegiatan
pembelajaran berlangsung secara mandiri diluar kesibukan pebelajar.
4. Apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami, pertanyaan dapat diajukan
di grup dan didiskusikan bersama pebelajar lain dengan arahan dari
pembelajar.
5. Evaluasi dilakukan oleh pembelajar dengan mengajukan pertanyaan
evaluasi pada grup baik secara langsung maupun dalam bentuk file dengan
menyertakan deadline pengumpulan jawaban.
6. Pembelajar dapat mengembangkan pemanfaatan aplikasi telegram ini
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
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PENGEMBANGAN AUGMENTED REALITY BERBASIS ANIMASI
SEBAGAI ELECTRONIC PERFORMANCE SUPPORT SYSTEM
DALAM PEMBELAJARAN
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ABSTRAK
Augmented Reality bisa diartikan sebagai realitas tertambah dimana sebuah teknologi yang
menggunakan perangkat mobile untuk memberikan tambahan dari realitas yang sudah ada.
Realitas tertambah tersebut berupa animasi pembelajaran untuk mensimulasikan algoritma
CSMA/CD. Penelitian ini adalah sebuah pengembangan perangkat lunak aplikasi yang berbentuk
animasi pembelajaran yang ditempatkan pada perangkat mobile. Tujuannya adalah untuk
memberikan dukungan kinerja yang bersifat elektronik (Electronic Performance Support
System/EPSS) pada saat pembelajaran berlangsung. Mekanismenya adalah saat pebelajar
membaca buku ajarnya dan membutuhkan pemahaman lebih lanjut pada materi tertentu maka
augmented reality yang sudah terpasang bisa membantu pebelajar. Model pengembangannya
menggunakan model Lee & Owen dengan lima tahap dan sembilan analisis. Hasil pengembangan
memperoleh validasi dari ahli media, ahli materi dan audiens dan dinyatakan valid untuk
digunakan dalam pembelajaran .
Kata kunci : augmented reality , animasi, perangkat mobile, Electronic Performance Support
System, EPSS

LATAR BELAKANG
Belajar adalah merupakan suatu kebutuhan pebelajar dalam memperoleh
pengetahuannya. Pebelajar bisa melakukan aktifitas apapun dalam rangka
memahami pengetahuannya. Aktifitas itu bisa berupa pembelajaran bersama
pembelajarnya, rekan sejawatnya, maupun mandiri baik dilakukan di dalam
maupun di luar kelas. Untuk itu butuh dukungan bahan belajar yang bisa
memenuhi berbagai macam aktifitas yang memungkinkan dalam belajar.
Buku yang bersifat referensi, bahan ajar, diktat, maupun modul cetak yang
sudah ada adalah merupakan seperangkat pembelajaran yang mutlak harus ada.
Buku-buku tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pebelajar dalam
memahami materinya. Secara umum buku cetak hanya berisi teks dan gambar.
Media teks dan gambar memiliki keterbatasan dalam kemampuan mempengaruhi
berbagai macam belajar. Teks mempunyai kemampuan sedang untuk jenis belajar
informasi aktual, konsep, prinsip, aturan, prosedur, serta sikap, opini dan motivasi.
Gambar diam mempunyai tingkat kemampuan sedang dalam mempengaruhi
belajar informasi aktual, konsep, prinsip, aturan, dan prosedur. (Allen, 1975)
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Aktifitas belajar dengan menggunakan buku teks baik dalam konteks belajar
dengan sejawat maupun mandiri seharusnya sudah bisa menghantarkan
pengetahuan yang ada. Pada kenyataannya tidak semua pebelajar mempunyai
kemampuan yang sama dalam memahami materi yang disampaikan, baik dari
jenis media yang digunakan dalam menghantarkan pengetahuan, kecepatan
maupun kedalaman pemahaman. Dengan demikian perlu adanya media yang lain,
agar supaya pengetahuan bisa tersampaikan ke pebelajar dengan baik, sehingga
tujuan pembelajaran bisa tercapai. Media tersebut oleh pebelajar dalam waktu
yang singkat dan secara langsung bisa didapatkan, tanpa meninggalkan tempat.
Smartphone belum banyak digunakan untuk tujuan pembelajaran,
meskipun demikian fitur-fitur yang dimiliki sudah memungkinkan untuk kegiatan
belajar. Padahal berdasarkan survey yang diprakarsai oleh Yahoo dan Mindshare
pada bulan Oktober tahun 2013 dengan tajuk ―Getting Mobile Right”,
mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 41,3 juta pengguna smarthphone dan 6
juta pengguna tablet di Indonesia (Maulana, 2013). Jumlah yang cukup besar
untuk disia-siakan dalam pemanfaatan fiturnya untuk tujuan pendidikan.
Penelitian pengembangan ini mencoba memberikan alternatif baru dalam
menggunakan bahan ajar berupa buku. Buku yang sudah ada didukung oleh
teknologi smartphone dalam mencapai tujuan pembelajaran. Smartphone menjadi
suplemen bahan ajar atau belajar yang mendampingi siswa dalam memperoleh
pengetahuannya. Pemerolehan pengetahuan dengan dukungan teknologi akan
mempersingkat waktu yang dibutuhkan dalam memahami suatu pelajaran
sehingga dapat meningkatkan kinerja pembelajaran.
Augmented Reality
Augmented Reality adalah teknologi untuk memberikan tambahan kepada
realitas yang ada dengan menggunakan perangkat mobile (gadget, tablet,
smartphone). Jadi untuk mengimplementasikan teknologi augmented reality hanya
membutuhkan simbol atau logo (marker), software yang sudah terpasang di
perangkat mobile dan perangkat mobile itu sendiri. Cara kerjanya adalah
perangkat lunak yang sudah terpasang akan mendeteksi adanya marker pada
sebuah obyek dan menjalankan program secara real time sesuai dengan marker
yang ditangkap (capture).
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Menurut Roedavan (2014:318) bahwa dunia maya/benda maya yang dapat
diintegrasikan ke dalam teknologi Augmented Reality adalah benda maya dua
dimensi dan tiga dimensi. Dengan demikian media yang bisa dilibatkan dalam
teknologi ini adalah media visual. Teks, gambar, video, dan animasi baik dalam
dua dimensi maupun tiga dimensi adalah merupakan media visual. Sedangkan
Menurut Ronald Azuma pada tahun 1997, augmented reality adalah
menggabungakan dunia nyata dan virtual, bersifat interaktif secara real time, dan
bentuknya merupakan animasi 3D. yang dimaksud interaktif disini adalah, adanya
interaksi dari user ke AR tersebut. Sehingga ada pengaruh di Augmented Reality
tersebut, seperti misalnya, user menggunakan handphone yang terdapat tomboltombol untuk menjalankan atau member efek pada Augmented Reality.
Augmented Reality seperti ini biasanya ada dan digunakan smartphone untuk
membuat Game Augmented Reality yang bersifat Interaktif.
Penggunaaan perangkat mobile dalam kegiatan pembelajaran bukan
merupakan hal yang tidak dapat dilakukan. Molenda dan Boling (Molenda &
Januszewski 2008; 98) menjelaskan bahwa ―...., sumber-sumber mobile dapat
digunakan untuk meningkatkan kinerja (performance support) dan suplemen
penyampaian tradisional dengan menggunakan mode hybrid‖. Perangkat mobil
dipergunakan untuk alat penyampai pesan. Dengan demikian upaya dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran dapat
menggunakan perangkat mobile tersebut.
Animasi dalam Pembelajaran
Animasi

merupakan

simulasi

illustrasi

sebuah

peristiwa

yang

menggambarkan pergerakan sebuah obyek. Simulasi illustrasi ini melibatkan
media grafis obyek dua dimensi yang bergerak, sehingga fitur utamanya adalah
gambar, gerak dan simulasi. Dalam animasi gambar adalah sejenis representasi
bergambar. Gerakan dalam animasi adalah gambaran nyata sebuah pergerakan.
Sedangkan simulasi dalam animasi adalah terdiri dari obyek buatan yang
diciptakan melalui melalui penggambaran atau metode simulasi yang lain.
Berdasarkan penelitian Mayer dan Moreno (2002) ditemukan bahwa
animasi dapat digunakan secara efektif untuk mempromosikan pemahaman
pebelajar apabila penggunaan dan penerapannya secara tepat memenuhi prinsipprinsip multimedia pembelajaran. Dalam penelitiannya, Mayer dan Moreno
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memakai pengetahuan proses atau prosedur sebagai subjek yang dianimasikan.
Dengan demikian media animasi dapat dirancang untuk memberi pengetahuan
tentang sebuah proses atau prosedur kerja sebuah sistem. Hal ini juga merupakan
penguatan dari penelitian yang dilakukan oleh Allen tahun 1975, yaitu tentang
kemampuan jenis media dalam mempengaruhi berbagai macam jenis belajar
pengetahuan.
Penelitian Mayer dan Moreno diperkuat dan dipertajam oleh Lin tahun
2011, bahwa pebelajar yang mendapat perlakuan pembelajaran dengan animasi
visual memiliki nilai yang lebih tinggi pada tiap kriteria apabila dibandingkan
dengan pebelajar yang belajar dengan menggunakan gambar diam. Dengan
demikian animasi dan narasi mampu membuat orang belajar lebih baik
dibandingkan animasi saja, dan ini merupakan prinsip desain multimedia
pembelajaran yang dikembangkan oleh Richard E Mayer dan dikenal dengan
prinsip modalitas (Mayer, 2009).
Electronic Performance Support System
Sistem elektronik pendukung kinerja merupakan sebuah sistem elektronik
terintegrasi atau infrastruktur yang menyediakan akses informasi dan peralatan
yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja sebuah pekerjaan dalam waktu
yang singkat dan dukungan minimum dari orang lain. Pertama kali diperkenalkan
oleh Gery tahun 1989 yang merupakan istilah baru dalam bidang pelatihan dan
desain pembelajaran di perusahaan.
Pada awalnya EPSS adalah sebuah perangkat lunak program komputer atau
komponen yang yang memperbaiki kinerja pekerja. Caranya adalah dengan
mengurangi kekompleksan atau sejumlah langkah-langkah yang diperlukan untuk
melaksanakan sebuah tugas, menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan
pekerja untuk melaksanakan tugas, dan menyediakan sistem pendukung keputusan
yang membolehkan pekerja mengidentifikasikan tindakan yang sesuai untuk
seperangkat kondisi tertentu.
Ada empat elemen menurut Gery (1991) yaitu berbasis informasi, nasihat,
tutorial dan alat yang membantu pengguna. Perkembangan selanjutnya menurut
Gustafson (2000) tidak hanyak sekedar elemen yang diungkapkan Gary. Elemen
basis informasi bisa melibatkan sumber pengetahuan yang banyak, nasihat bisa
diperkaya dengan sistem pakar atau kecerdasan buatan, tutorial bisa diperluas dan
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berisi multimedia pembelajaran kontekstual dan elemen alat telah menjadi lebih
rumit dan canggih.

METODE PENGEMBANGAN
Untuk

pengembangan

multimedia

animasi

menggunakan

model

pengembangan Lee & Owen (2004). Model pengembangan ini terdiri dari analisis
yang berisi assessmen kebutuhan, front-end analysis, Desain, pengembangan,
implementasi, evaluasi dan merupakan proses siklik dan berkelanjutan seperti
yang terlihat pada gambar 1.
Ada

empat

tahap

yang

dilakukan

dalam

melaksanakan

model

pengembangan Lee-Owen, yaitu tahap analisis/assesmen, desain, pengembangan,
dan evaluasi. Tahap analisis terdiri dari asesmen kebutuhan dan front-end
analysis. Tahap desain dan pengembangan serta implementasi meliputi, jadwal,
tim,

pengembangan

multimedianya,

komponen

pengembangan

umum,

pengembangan lingkungan belajar berbasis komputer. Tahap evaluasi terdiri dari
dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif.

Gambar 1. Model Pengembangan Lee – Owen (2004)
Assemen kebutuhan adalah sebuah proses sistematis dari penetapan tujuan,
mengidentifikasi perbedaan antara kondisi aktual dan yang diinginkan, dan
menetapkan prioritas tindakan. Dengan demikian celah (gap) yang terjadi dapat
diidentifikasikan dengan baik.
Front-end analysis adalah sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam
berbagai macam kombinasi untuk membantu menjembatani celah dengan
menetapkan solusi yang diinginkan. Analisis terdiri dari analisis audiens,
teknologi, situasi, tugas, kejadian penting, tujuan, masalah, media, data yang
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sudah ada dan biaya. Untuk keperluan pengembangan ini hanya melaksanakan
beberapa analisis kecuali analisis biaya tidak dilakukan karena tidak berkaitan
dengan pembelajaran secara langsung.
Analisis audiens memberikan hasil bahwa audiensnya adalah mahasiswa
teknologi pendidikan semester V dengan matakuliah teknologi jaringan dengan
pokok bahasan tentang algoritma Carrier Sense Multiple Access/Collision
Detection (CSMA/CD). Pokok bahasan ini dianggap sulit untuk dipahami
berdasarkan observasi yang telah dilakukan kepada mahasiswa. Padahal ada buku
ajar yang bisa digunakan sebegai referensi untuk belajar mandiri, dengan sejawat
maupun dalam situsi kelas. Untuk itu bahan ajar yang dikembangkan mampu
mengajak mahasiswa untuk berpikir secara konseptual, dan prosedural dengan
baik untuk tujuan pembelajaran.
Produk bahan ajar ini berbentuk sebuah aplikasi yang ditanamkan ke dalam
smartphone. Aplikasi ini berisi animasi yang memberikan gambaran visual
tentang algoritma CSMA/CD. Pertimbangannya adalah bahan ajar buku yang
sudah ada, ditambah dengan suplemen animasi berdasarkan kebutuhan pebelajar
dalam meningkatkan pemahaman materinya secara real time. Sifat real time
dalam memenuhi kebutuhan pebelajar merupakan sifat dari performance support
system, sehingga saat dibutuhkan pebelajar, saat itu juga pebelajar terpenuhi
kebutuhannya atau dikenal dengan istilah just-in-time.
Perangkat lunak bahan ajar yang diinstal berbentuk animasi pembelajaran
yang mendukung proses pembelajaran dengan menggunakan buku ajar cetak.
Untuk itu dalam analisis situasi diperoleh bahwa animasi pembelajaran
dimanfaatkan untuk pembelajaran dalam situasi apapun dengan konteks belajar
dari buku ajar cetak. Dengan demikian bahan ajar animasi pembelajaran
merupakan suplemen dari buku ajar cetak yang sudah ada.
Dalam pemanfaatannya, mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan konsep,
prinsip dan prosedur algoritma CSMA/CD. Dengan demikian hasil analisis
tugasnya adalah mendapatkan pengetahuan tentang konsep, prinsip dan prosedur
algoritma CSMA/CD pada jaringan komputer.
Analisis Kejadian Penting dalam mempelajari algoritma CSMA/CD adalah
pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk gambar hidup atau animasi.
Sedangkan cara kerja komputer dan cara komputer mengirimkan data ke jaringan
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tersebut penting tapi tidak perlu, dan dalam animasi tidak perlu dan tidak penting
juga menjelaskan kembali teks pada buku ajar.
Tujuan mempelajari CSMA/CD ini adalah mengetahui algoritma yang
digunakan oleh protokol jaringan untuk mengirimkan data dari satu komputer ke
komputer yang lain. Sehingga indikatornya adalah menjelaskan secara prinsip dan
prosedur pengiriman data dari satu komputer ke komputer yang lain dalam satu
jaringan yang terdiri dari beberapa komputer.
Dari seluruh analisis diatas beberapa masalah telah teridentifikasi,
diantaranya adalah menyampaikan konten dari buku ajar yang ada, menjelaskan
secara konsep pengiriman data dalam satu jaringan komputer, menjelaskan secara
prosedur pengiriman data dari satu komputer ke komputer yang lain dalam satu
jaringan, penerapan algoritma CSMA/CD sebagai prosedur dalam mengirimkan
data. Pemahaman mahasiswa dalam membaca buku ajar tidak sama, baik dari
tingkat kecepatan maupun pendalaman materinya. Mahasiswa yang beragam
dengan latar belakang berbeda-beda memberikan satu permasalahan tersendiri
dalam memahami suatu materi.
Dari permasalahan tersebut diatas, dapat memberikan gambaran media yang
tepat dalam pembelajaran dengan menggunakan buku ajar cetak yang didukung
dengan augmented reality. Fokus utama dalam pengembangan ini adalah pada
konten augmented reality, sehingga media yang digunakan untuk menyampaikan
pengetahuan berupa animasi atau video.
Seluruh isi dari augmented reality dikembangkan sendiri, karena berdasar
analisis data yang sudah ada tidak mendapatkan hasil sama sekali. Dengan
demikian pengembangan augmented reality ini mulai dari awal sampai akhir. Jadi
mulai dari gambar grafis sampai gambar tersebut bersifat hidup atau animasi.
Tahap berikutnya adalah tahap evaluasi formatif, yang dilaksanakan untuk
menguji kelayakan dan kevalidan hasil pengembangan.
Evaluasi dilakukan ke ahli media, ahli materi dan audiens yang akan
memanfaatkannya. Setelah diuji kevalidan dan kelayakannya, kemudian media
direvisi dan disesuaikan dengan saran dari ahli media, ahli materi dan
penggunanya, sehingga diperoleh media yang layak dan valid dalam skala
kelompok kelas dan jurusan. Ahli materi dipilih dari dosen jurusan teknik
Informatika dengan pengalaman mengajar matakuliah jaringan komputer selama 7
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tahun dengan spesifikasi pendidikan terakhir S2. Untuk ahli media dipilih dari
dosen jurusan Teknologi Pendidikan yang berpengalaman lebih dari 10 tahun
untuk mereview produk grafis dengan pendidikan terakhir S2.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengembangan awal adalah modifikasi dari buku ajar yang sudah ada
dengan menambahkan marker (penanda) pada gambar yang terdapat cara kerja
pengiriman data dengan algoritma CSMA/CD. Gambar 2 memperlihatkan bagian
pada buku ajar yang terdapat gambar dengan penanda.

Gambar 2. Buku ajar ber-marker
Animasi dari algoritma CSMA/CD yang dikemas dalam bentuk apk dan
diintegrasikan dalam augmented reality adalah produk pengembangan. Animasi
akan dijalankan apabila marker terdeteksi oleh aplikasi augmented reality.

Gambar 3. Smartphone diarahkan ke marker
Apabila marker sudah terdeteksi oleh aplikasi augmented reality, maka
animasi akan siap dijalankan. Animasi yang disiapkan adalah animasi yang
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terpilih secara otomatis berdasarkan marker yang terdeteksi. Animasi yang siap
untuk dijalankan dapat dilihat pada gambar 4.

Gambar 4. Animasi siap dijalankan
Pada saat tombol play dijalankan, maka animasi pun jalan, sesuai dengan
yang diharapkan, seperti terlihat pada gambar 5.

Gambar 5. Animasi sedang dijalankan.
Dua hasil pengembangan tersebut diujikan validitasnya ke ahli materi. Ada
25 aspek pertanyaan berkenaan materi yang terdapat dalam aplikasi augmented
reality. Ada 1 aspek yang memperoleh persentase 26% - 50% dengan kategori
kurang valid yakni pada aspek : Keluasan materi yang disampaikan.
Terdapat 10 aspek yang tergolong persentase 51% - 75% dengan kategori
cukup valid yakni pada aspek: kesesuaian materi yang disampaikan, kesesuaian
antara jenis materi dengan format suplemen, ketepatan materi yang disampaikan,
kedalaman materi yang disampaikan, kesesuaian antara materi yang disampaikan
dengan karakteristik mahasiswa, kesesuaian materi yang disampaikan dengan
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tingkat pengetauan awal mahasiswa, Sistematika penyampaian materi, kesesuaian
antara narasi dengan animasi, kesesuaian antara bahasa yang digunakan dan
kejelasan istilah yang digunakan.
Selanjutnya terdapat 14 aspek yang memperoleh persentase 76% - 100%
dengan kategori valid yakni pada aspek kejelasan petunjuk penggunaan,
kesesuaian antara judul dengan materi, kejelasan ilustrasi/animasi, kesesuaian
antara ilustrasi/animasi dengan materi, kejelasan lambang visual yang digunakan,
lambang visual yang digunakan dapat mempermudah pemahaman konsep,
ilustrasi/animasi dapat menyampaikan konsep dari materi, kemenarikan
penyampaian materi, kemudahan penggunaan suplemen, suplemen dapat
mempermudah mahasiswa dalam memahami materi, suplemen dapat menarik
minat belajar mahasiswa, suplemen dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa,
dan suplemen cocok digunakan oleh mahasiswa.
Seluruh aspek dari ahli materi diakumulasi dan diolah datanya dengan
perolehan hasil 88%. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa materi yang
terdapat pada augmented reality termasuk dalam kualifikasi valid.
Hasil uji coba ahli media dapat dengan 25 aspek item ada 1 aspek yang
memperoleh persentase 51% - 75% dengan kategori cukup valid yakni pada
aspek berikut 3 kejelasan petunjuk pemanfaatan pada Suplemen animasi
berteknologi Augmented Reality pada buku ajar Teknologi Jaringan. Berdasarkan
data tersebut, maka memperbaiki aspek tersebut yakni memperjelas dari petunjuk
pemanfaatan.
Sedangkan untuk aspek lainnya yakni pada aspek kemenarikan desain
sampul, kesesuaian pengaturan tata letak tiap komponen, kesesuaian pemilihan
komposisi warna pada sampul, kejelasan judul, kesesuaian pemilihan jenis huruf,
kesesuaian pemilihan ukuran huruf, kesesuaian pemilihan gambar dengan judul,
kejelasan gambar yang digunakan, kejelasan tujuan pembelajaran, kesesuaian
antara jenis materi dengan format suplemen. Sistematika petunjuk pemanfaatan,
kemenarikan animasi, kelancaran pergerakan animasi, kejelasan gambar animasi,
kualitas gambar animasi, kemenarikan pemilihan warna untuk animasi, kesesuaian
penyususnan tata letak animasi, kejelasan teks yang digunakan, kejernihan suara
narator, variasi intonasi suara, ketepatan narasi dengan animasi, kesesuaian fungsu
tombol, kejelasan animasi, dan kelancaran pengoperasian semua memperoleh
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persentase 76% - 100% dengan kategori valid. Seluruh aspek diakumulasi dan
diolah dengan hasil persentase sebesar 99%, hasil ini bisa diinterpretasikan
termasuk dalam katagori valid.
Audiens yang memanfaatkan hasil pengembangan dalam kelompok
terbatas yaitu 12 mahasiswa mengisi angket validasi.
Dari 30 item pertanyaan mengenai kelayakan dan kevalidan untuk digunakan
belajar. Seluruh jawaban dapat dikatagorikan valid dengan perolehan persentase
76% - 100%. Hasil ini juga tidak beda jauh dengan uji lapangan (30 mahasiswa
dalam satu offering) dengan angket yang sama.

KESIMPULAN
Electronic Performance Support System/EPSS dengan memanfaatkan
teknologi augmented reality bisa memberikan informasi yang cepat dan akurat
pada saat itu juga (just-in-time). Dengan demikian augmented reality bisa
menjawab kebutuhan pebelajar pada saat belajar dalam konteks membaca buku
ajar, untuk memahami lebih dalam materi yang saat itu dipelajari.
Hasil pengembangan dari penelitian ini adalah buku ajar yang dimodifikasi
pada bagian gambar yang menjelaskan algoritma CSMA/CD dengan penambahan
marker, aplikasi yang siap diinstal pada perangkat mobile berbasis sistem operasi
Android, dan petunjuk pemanfaatannya. Dari produk pengembangan diujikan ke
ahli materi, ahli, media dan audien dengan kesimpulan bahwa produk layak dan
valid untuk digunakan sebagai pendukung kinerja pembelajaran.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk menghasilkan program pelaksanaan tes hasil belajar
berbasis web di SMAN 1 Srengat yang layak digunakan dalam pelaksanaan tes dan dapat
melakukan otomatisasi sistem tes sehingga mampu memberikan informasi kepada guru dan siswa
secara cepat dan tepat. Penelitian pengembangan ini menggunakan metode SDLC (system
development life cycle) dan memenuhi kriteria valid dengan hasil validasi ahli media (81,7%) ,
ahli materi (73,3%), siswa (81,3%).
Kata Kunci :Tes Hasil Belajar, Berbasis Web

PENDAHULUAN
Manfaat teknologi

informasi

dan

komunikasi

dibutuhkan

untuk

mempermudah proses tes sebagai alat evaluasi hasil pembelajaran karena dapat
menyimpan data lebih aman serta mampu memberikan informasi secara cepat dan
juga tepat.
SMA N 1 Srengat dengan jumlah siswa sebanyak 836 siswa, dalam
melaksanakan tes sebagai alat evaluasi hasil belajar siswa masih menerapkan cara
manual. Siswa mendapat lembar soal selanjutnya siswa memilih jawaban dengan
mengarsir pilihan jawaban pada lembar jawab komputer (LJK) sehingga para guru
terlebih dahulu menyajikan soal-soal dalam lembar soal yang akan diberikan
begitu pula dalam sistem pengolahan nilai masih begitu sederhana pada akhirnya
membutuhkan waktu lama untuk mengetahui hasil belajar siswa. Analisis untuk
menentukan tindak lanjut, berupa perbaikan /program remedi bagi peserta didik
yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program
pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan tidak dapat
segera dilaksanakan karena guru sulit mengolah nilai dalam waktu cepat. Siswa
pun harus menunggu lama untuk mengetahui nilai atau hasil tes mereka.
Tulangow,M.B (2011:36) mengemukakan bahwa penggunaan cara manual banyak
mengalami kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya dalam hal biaya
penyediaan bahan soal dan jawaban ujian, waktu pengerjaan dan sebagainya.
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Tes berbasis web adalah sebuah sistem terintegrasi, sistem manusia-mesin,
untuk menyediakan dan mengadakan ujian secara lebih cepat dan efektif sehingga
dapat diketahui mutunya. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat
lunak komputer, prosedur manual, dan basis data (Tulangow, 2011:36).
Penelitian dan pengembangan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk
menghasilkan program pelaksanaan tes hasil belajar berbasis web di SMA Negeri
1 Srengat yang valid atau layak untuk digunakan dalam pelaksanaan tes dan
diharapkan mampu melakukan otomatisasi sistem tes baik dalam menampilkan
soal-soal maupun dalam penilaian sehingga guru mudah dalam menggunakan dan
juga mengelola soal-soal yang akan ditampilkan serta mampu memberikan
informasi kepada guru dan siswa secara cepat dan tepat.

METODE
Penelitian pengembangan program pelaksanaan tes hasil belajar berbasis
web menggunakan metode SDLC dengan pendekatan sistem yang disebut
pendekatan air terjun (waterfall approach) , melalui model pengembangan
modifikasi Waterfall (Ian Sommorville) dalam Supriyanto (2005:274), adapun
langkah – langkah pengembangan adalah sebagai berikut : (1) analisis, (2)
perancangan, (3) implementasi / coding, (4) pengujian, dan (5) evaluasi dan
pemeliharaan.
Pada tahap analisis, pengembang melakukan needs assessment (analisis
kebutuhan), mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan tes di SMAN 1 Srengat,
sehingga selanjutnya dapat menentukan kebutuhan secara garis besar sebagai
persiapan ke tahap pembuatan desain (blue print) dari program pelaksanaan tes
hasil belajar berbasis web. Dalam tahap implementasi pengembang mewujudkan
desain menjadi kenyataan yang dikonversikan ke dalam sebuah program yang
dimengerti oleh komputer. Kemudian komputer akan menjalankan fungsi – fungsi
yang telah didefinisikan sehingga mampu memberikan layanan – layanan kepada
penggunanya.
Sasaran penelitian dalam pengujian dilakukan melalui uji coba mengambil
sampel dari 4 siswa (kelompok kecil) kelas XI SMA N 1 Srengat, yang
berkemampuan beragam dan dipilih secara acak kemudian melaksanakan tes
menggunakan program pelaksanaan tes hasil belajar berbasis web. Selanjutnya uji
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coba ini dilakukan di lapangan dengan mengambil sampel dari 25 siswa kelas XI
yang memiliki perbedaan karakteristik (tingkat kemampuan, latar belakang, usia
dan jenis kelamin) kemudian melaksanakan tes menggunakan program
pelaksanaan tes hasil belajar berbasis web.
Teknik pengumpulan data menggunakan angket ahli media, ahli materi dan
siswa sehingga dihasilkan data kualitatif yaitu berhubungan dengan kategorisasi,
karakteristik atau sifat sesuatu, misalnya: sangat valid, valid, cukup valid, dan
kurang valid. Data Kuantitatif yaitu berhubungan dengan angka – angka baik yang
diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif ke dalam kuantitatif, misalnya :
skor tes hasil belajar siswa.
Teknik analisis data jenis data kualitatif (angket) digunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif

yaitu persentase jumlah keseluruhan jawaban responden

terhadap jumlah keseluruhan nilai ideal dalam satu sistem. Pedoman yang
digunakan menginterpretasi hasil analisis data ditetapkan kriteria valid (80%100%), cukup valid (60%-79%), kurang valid (40%-59%) dan tidak valid (<40%)
(Sudjana, 1990 : 45).
Teknik analisis data jenis data kuantitatif (tes hasil belajar) digunakan teknik
analisis deskriptif kuantitatif dengan menentukan nilai maksimal dan metetapkan
kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebagai acuan ketuntasan siswa dalam
mengikuti tes.
HASIL
Tabel 1 Data Angket Ahli Media
No.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Pertanyaan Angket
Bagaimanakah kesesuaian pemilihan program
dengan pelaksanaan tes mata pelajaran TIK?
Apakah
sudah
sesuai
antara
prosedurpelaksanaan tes dengan sistem tes
dalam program tes berbasis web?
Bagaimanakah sistematika urutan penyajian
soal-soal dalam program ?
Bagaimanakah kesesuaian tampilan dengan
materi tes yang disajikan dalam program?
Bagaimanakah kesesuaian tata letak menu pada
tampilan program?
Bagaimanakah kesesuaian kombinasi warna
pada tampilan program?
Bagaimanakah
kemudahan
dalam

Alternatif
Jawaban
a
b
c
d
(4) (3) (2) (1)
1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

mengoperasikan program tes berbasis web ini?
Bagaimanakah kemenarikan desain tampilan
pada program tes berbasis web ini?
Bagaimanakah kejelasan tulisan atau teks pada
program tes berbasis web?
Bagaimanakah kejelasan bahasa pada program
tes berbasis web?
Bagaimanakah kemudahan dalam mengakses
halaman web?
Apakah navigasi pada program tes berbasis
web mudah dimengerti?
Bagaimanakah kesesuaian konten atau fitur tes
pada program tes berbasis web?
Secara keseluruhan, bagaimanakah keefektifan
pelaksanaan tes menggunakan program tes
berbasis web tersebut?
Apakah penggunaan program tes berbasis web
dapat menunjang pelaksanaan tes di SMA N 1
Srengat?
JUMLAH

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

5
20

9
27

1
2

0
0

49
PERSENTASE

(49/60) x 100 = 81,7

Tabel 2 Data Angket Ahli Materi
No.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Pertanyaan Angket
Bagaimanakah kesesuaian pemilihan program
demi menunjang pelaksanaan tes mata
pelajaran TIK?
Apakah sudah sesuai antara materi dalam
program tes berbasis web dengan kurikulum
yang berlaku pada mata pelajaran TIK?
Bagaimanakah kesesuaian materi soal dengan
tujuan khusus pembelajaran TIK pada program
tes berbasis web tersebut ?
Apakah materi tes yang disajikan dalam
program sudah sesuai dengan tingkat
kemampuan siswa?
Bagaimanakah kejelasan materi soal yang
disajikan dalam program tes berbasis web?
Bagaimanakah kejelasan urutan penyajian soal
pada program tes berbasis web?
Bagaimanakah kesesuaian tingkat kesulitan
pemahaman materi soal dengan perkembangan
siswa?
Bagaimanakah kesesuaian pemilihan materi tes
yang disajikan dengan menggunakan program
tes berbasis web?
Bagaimanakah tingkat kemudahan materi tes

Alternatif
Jawaban
a
b
c
d
(4) (3) (2) (1)
0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

yang disajikan dengan menggunakan program
tes berbasis web?
Bagaimana kesesuaian ruang lingkup materi
tes yang disajikan dalam program dengan
pokok bahasan yang disampaikan Guru?
Bagaimanakah kesesuaian materi tes dengan
silabus dalam program tes berbasis web?
Bagaimanakah penggunaan istilah atau katakata pada soal dalam program tes ?
Bagaimanakah
kejelasan
bahasa
yang
digunakan pada program tes berbasis web?
Apakah pembahasan soal dapat meningkatkan
pemahaman siswa terhadap materi?
Bagaimanakah relevansi soal yang disajikan
dalam program tes berbasis web?
JUMLAH

0

-

1

-

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2
8

10
30

3
6

0
0

44
PERSENTASE

(44/60) x 100 = 73,3

Tabel 3 Data Angket Siswa
No.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

Alternatif
Jawaban
Pertanyaan Angket
a
b
c
d
(4) (3) (2) (1)
Apakah program tes berbasis web ini dapat 14 10 5
0
membantu anda dalam melaksanakan tes mata
pelajaran TIK?
Apakah tampilan program tes berbasis web ini 14 11 4
0
dapat menarik perhatian serta fokus anda
dalam mengerjakan soal?
Apakah penggunaan bahasa pada program tes 9
14 6
0
berbasis web ini mudah dipahami?
Bagaimanakah kemudahan anda melaksanakan 5
13 9
2
tes menggunakan program tes berbasis web
ini?
Bagaimanakah kejelasan petunjuk untuk 6
15 7
1
mengikuti tes pada program tes berbasis web ?
Apakah cara menjawab pertanyaan hingga 10 15 4
0
mengetahui nilai hasil tes menggunakan
program tes berbasis web ini dapat dilakukan
dengan mudah?
Bagaimanakah kejelasan kalimat pada soal, 8
11 8
2
jawaban serta pembahasan dalam program tes
berbasis web ini?
Apakah anda senang melaksanakan tes 16 13 0
0
menggunakan program tes berbasis web ini?
Apakah dengan tutorial atau buku panduan 6
13 9
1
dapat membantu anda dalam menggunakan
program tes berbasis web ini?
Bagaimanakah
kemudahan
dalam 11 14 3
1
mengoperasikan program tes berbasis web ini?
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11.
12.

13.

14.

15.

Apakah anda mendapatkan pengalaman baru
setelah menggunakan program ini?
Apakah program tes berbasis web ini dapat
meminimalkan terjadinya kecurangan saat tes
dilaksanakan?
Apakah dengan menggunakan program tes
berbasis web ini dapat menghemat waktu
tunggu siswa dalam mengetahui nilai?
Apakah dengan menggunakan program ini
dapat menghemat waktu sehingga remidi
maupun pengayaan dapat segera dilaksanakan?
Apakah penggunaan program tes berbasis web
ini dapat menunjang pelaksanaan tes di SMA
N 1 Srengat?

13

2

0

8

15

5

1

20

9

0

0

15

10

3

1

18

10

1

0

174
696

186 66
558 132
1395
(1395/1740) x 100 = 80,2

JUMLAH
PERSENTASE

Berdasarkan hasil

14

9
9

validasi melalui angket ahli media memperoleh

persentase 81,7%, validasi melalui angket ahli materi memperoleh persentase
73,3% sedangkan validasi melalui angket siswa memperoleh persentase 80,2%,
maka program tes berbasis web

termasuk dalam kualifikasi valid dan layak

digunakan sebagai media dalam pelaksanaan tes hasil belajar siswa.
Tabel 4 Data Skor Tes Hasil Belajar Siswa Kelompok Kecil
No
1
2
3
4

Nama

KKM

Adi Tri Admaja
AniHartanti
DebitaRisma Bella A.
DesaillyAlfian .

60
60
60
60

Skor Tes Hasil
Belajar
80
77
87
83

Keterangan
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM

Tabel 5 Data Skor Tes Hasil Belajar Siswa Uji Coba Lapangan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nama
Dian Listiana
Dimas Narendra P
Efi Dwi Koidayatul
Elfina Ika Wahyuni
FebritSetya Budi
HachoAqimuDinhaq
Ilham Choiri
Intan Rahayu
Jaetun
KurniaIsti Ayu Dita
M.MiftakhulQulub
M.BagusDarmawan
M.NaufalFadriyanto
MukhlisSadikin

KKM
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Skor Tes
Hasil Belajar
77
67
57
73
77
83
83
63
73
83
60
87
57
80

Keterangan
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Belum Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Belum Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
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NindaHidayatul R
NisaulHanifah
Ozy Eka Pristama
Ria Fitriana
Rizal Ardiyatna
SigitNurdian
SocaPanggringP.I
TentrisPranesti
Titin Nita Suryawati
UlfaMiftah N.
YulioRosky F.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Memenuhi KKM
Belum Memenuhi KKM

80
83
80
67
67
60
80
77
80
80
47

Hasil tes menggunakan program pelaksanaan tes hasil belajar berbasis web,
sebanyak 4 siswa mendapatkan skor memenuhi KKM (atau >60), selanjutnya
terdapat 2 siswa dari 25 siswa kelompok besar

memperoleh skor belum

memenuhi KKM. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 26 siswa telah
menyelesaikan tes hasil belajar menggunakan program tes berbasis web dan
memperoleh skor memenuhi KKM.
PEMBAHASAN
Penelitian yang telah penulis laksanakan melalui judul Pengembangan
Pelaksanaan Program Tes Hasil Belajar Berbasis Web Siswa Kelas XI Semester 1
Tahun Ajaran 2013/2014 SMA Negeri 1 Srengat Kabupaten Blitar telah mampu
mengatasi permasalahan tes di SMA N 1 Srengat dan mendukung pelaksanaan tes
yang aman, objektif, cepat dan menghindari kelalaian manusia atau human eror.
Program tes langsung tersimpan dalam basis data sehingga faktor kelalaian
manusia dapat terhindar sehingga dapat mempraktiskan guru dalam proses koreksi
dan pengurutan atau peringkat nilai. Siswa juga mudah mengikuti proses
pelaksanaan tes, mereka dapat menjawab tanpa harus mengarsir pada lembar
jawaban, cukup dengan mengklik jawaban yang dipilih. Bagi kepala sekolah,
program tes ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta mengefektifkan
pelaksanaan tes sebagai alat evaluasi hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan
hasil kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bobby Melky Tulangow
dalam Jurnal Teknologi dan Informatika (TEKNOMATIKA) yang berjudul
Sistem

Ujian

Berbasis

Web

menghasilkan

kesimpulan

bahwa

dengan

menggunakan sistem ini, membuat pekerjaan dalam mengadakan ujian/tes,
memberi penilaian dan pelaporan nilai bisa lebih mudah dan cepat dari segi waktu
dan biaya. Berdasarkan hasil penelitian sejenis oleh Lyna Anggraini dalam Jurnal
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Sistem Informasi Universitas Mercu Buana yang berjudul Sistem Ujian Online
dan Penilaian Siswa Berbasis Web pada SMA PGRI 109 Tangerang menghasilkan
beberapa kesimpulan bahwa sistem yang diusulkan memudahkan para guru dalam
mengolah soal-soal ujian, melihat nilai ujian siswa serta dapat menghemat waktu
tunggu siswa dalam mengetahui nilai atau hasil ujian siswa.
Sistem

program

pelaksanaan

tes

hasil

belajar

berbasis

web

ini

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML serta dijalankan
melalui jaringan lokal (intranet) berbasis web. Data-data yang ada dikelola dalam
sebuah Data Base Management system (DBMS) menggunakan MySQL.
Penambahan grafik-grafik digunakan untuk memperindah tampilan program
(Tulangow 2011:41). Penggunaan program ini dapat dijalankan harus didukung
dengan perangkat keras dan perangkat lunak sehingga memerlukan peralatan
pendukung seperti komputer atau laptop.

KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah dilakukan revisi bahwa program pelaksanaan tes hasil belajar
berbasis web yang dikembangkan sudah memadai, sesuai dengan karakteristik
pembelajaran TIK (sederhana, personal, jelas dan cepat). Program sudah
komunikatif dan mempunyai kemudahan dalam pengoperasiannya. Desain
tampilan sudah dimaksimalkan sehingga tampilan lebih menarik. Jenis font yang
digunakan juga mudah dibaca dan penggunaan bahasa juga cukup mudah
dipahami. Dari segi materi soal yang disajikan pada program ini sudah sesuai
dengan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator yang ada. Hal ini
dilihat dari silabus yang dijadikan acuan peneliti untuk membuat soal. Materi soal
yang disajikan juga runtut sesuai dengan referensi yang dipakai dan sejalan
dengan konsep materi yang ditentukan.
Dilihat dari aspek keefektifan dan performansi siswa, program ini sudah
layak untuk digunakan dalam proses pelaksanaan tes hasil belajar, sesuai dengan
spesifikasi produk yaitu kemenarikan program, keefektifan program, kemudahan
menggunakan program dan kejelasan program sehingga program ini dapat
digunakan untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan tes hasil belajar siswa.
Program pelaksanaan tes hasil belajar berbasis web dapat menarik motivasi serta
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fokus perhatian siswa saat melaksanakan tes hasil belajar, mempunyai aspek
interaktif siswa dan guru sehingga memudahkan pelaksanaan tes.
Kelebihan dari pengembangan program pelaksanaan tes hasil belajar
berbasis web ini adalah terletak pada sistem tes yang membuat pelaksanaan tes
berlangsung efektif dan tepat. Kedepan program ini akan memberikan tambahan
bentuk tes yang beragam antara lain uraian, mencocokkan, dan benar-salah. Selain
itu tingkat interaksi sosial antar guru dan siswa meningkat dengan adanya
pengembangan program pelaksanaan tes hasil belajar berbasis web ini. Kelemahan
dari produk ini yakni menggunakan intranet yang membutuhkan kestabilan
koneksi antar komputer dalam satu jaringan. Pelaksanaan tes terkadang muncul
eror karena koneksi melemah.
Agar program pelaksanaan tes hasil belajar berbasis web dapat bermanfaat
dalam kegiatan tes hasil belajar siswa, maka ada beberapa saran terkait dengan
pengembangan program pelaksanaan tes hasil belajar berbasis web, antara lain ,
penambahan performansi peralatan atau spesifikasi komputer yang lebih baik akan
dapat memaksimalkan sistem program pelaksanaan tes hasil belajar berbasis web
sehingga dapat menunjang pelaksanaan tes dengan maksimal. Hendaknya guru
mempelajari dahulu cara pemanfaatan program dalam pelaksanaan tes sehingga
proses koneksi terhadap web sudah siap dijalankan serta mengkondisikan siswa
supaya siap untuk melaksanakan tes hasil belajar menggunakan program
pelaksanaan tes hasil belajar berbasis web ini. Tambahan variasi bentuk tes yaitu
uraian, mencocokkan dan benar-salah (true-false) perlu dilakukan sehingga
program dapat digunakan secara optimal.
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PENGEMBANGAN MOBILE LEARNING MATERI PEMANFAATAN
SAMPAH MATAPELAJARAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP
Tri Kukuh Prasetiyo
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Email: trikukuhprasetiyo@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelayakan mobile learning materi pemanfaatan sampah
matapelajaran lingkungan hidup, sehingga dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan
pembelajaran. Perangkat mobile dengan kemudahannnya yang dapat dibawa kemana saja
menjadi potensi utama untuk pengembangan media ini. Bahasan utama dalam mobile learning ini
adalah tentang sampah, jenis sampah dan cara mengelolanya, sehingga ketika pebelajar menemui
sampah dimana saja, semisal di jalan pebelajar akan dengan mudah mengetahui jenis sampah
apa dan cara mengelolanya dengan memanfaatkan media berbasis mobile ini. Harapan
selanjutnya yaitu pebelajar akan mempunyai perilaku untuk selalu menjaga kebersihan
lingkungan dengan cara mengelola sampah dengan benar. Model pengembangan media ini
mengadopsi dari model pengembangan yang dikembangkan oleh William W.Lee dan Diana
Owens. Uji kelayakan media berbasis mobile ini dilakukan oleh ahli media, ahli materi, uji coba
perorangan dan uji kelompok. Hasil uji kelayakan mobile learning ini adalah valid, yang artinya
mobile learning tentang materi pemanfaatan sampah layak digunakan untuk memfasilitasi
pebelajar dalam pembelajaran.
Kata Kunci: mobile learning, pendidikan lingkungan hidup

PENDAHULUAN
Budaya membuang sampah disembarang tempat masih menjadi kendala
utama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Budaya membuang
sampah di sembarang tempat selayaknya menjadi hal yang harus dihindari.
Banyak musibah yang dapat diakibatkan dari budaya membuang sampah
sembarangan, antara lain, banjir, demam berdarah, diare dan lain-lain.
Sampah menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan
sampah anorganik. Perlakukan terhadap dua jenis sampah ini berbeda-beda. Jika
sampah organik dapat diuraikan oleh bakteri pengurai dan kemudian menjadi
kompos, maka sampah anorganik dapat dilakukan perlakuan dengan sistem daur
ulang. Sistem daur ulang dapat mengurangi jumlah sampah anorganik yang
sifatnya sekali pakai. Sebagai contoh, plastik dapat didaur ulang menjadi
kerajinan tangan, ban bekas dapat didaur ulang menjadi tempat sampah dan
bantalan ayunan. Namun ada jenis sampah anorganik yang membutuhkan
perlakuan khusus, seperti baterai dan sampah rumah sakit. Kedua jenis sampah
anorganik ini tidak dapat didaur ulang dengan sistem yang sedehana, karena
mengandung zat-zat yang berbahaya bagi manusia.
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Penanaman jiwa sadar tentang pentingnya menjada kebersihan lingkungan
seharusnya ditanamkan sejak dini. Dengan memberikan pembelajaran tentang
penanganan

permasalahan

sampah

dengan

cara

mengurangi

(reduce),

menggunakan ulang (reuse), dan mendaur ulang (recycle) maka diharapkan siswa
dapat memahami tentang arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,
utamanya yang berkaitan dengan kegiatan membuang sampah dan mengelola
sampah.
Salah satu media media yang memberikan kemudahan untuk dibawa
kemanapun adalah media mobile. Menurut Quiggan (2015: ) Teknologi mobile
menawarkan paradigma baru dalam konektivitas, komunikasi, dan kolaborasi
dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pendidikan, ini adalah kesempatan besar
untuk memberikan pengalaman yang relevan dan menarik. Perangkat mobile
learning yang berupa gadget dengan sistem operasi android dan pada zaman
sekarang dapat diperoleh dengan mudah dan sudah digunakan oleh kebanyakan
orang. Potensi pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat mobile juga dapat
memotivasi siswa untuk belajar. Tran (2013:1) mendukung pendapat bahwa
mobile learning mampu memotivasi siswa untuk belajar ―elements such as their
small size, geolocation awareness, instant information access and tactile features
contribute to a portable and personal experience that has the potential to motivate
learners”. Oleh karena itu peneliti mengembangkan pembelajaran tentang
menjaga kebersihan lingkungan mengembangkan media berbasis perangkat
mobile. Pengembangan media berbasis mobile ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman kepada siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian dan pengembangan mobile learning ini mengadopsi dari
model pengembangan yang dikembangkan oleh William W. Lee dan Diana L.
Owens. Metode Pengembangan media berbasis mobile ini terdiri dari lima
prosedur, dan masing-masing prosedur dijabarkan lebih rinci tentang kegiatan
yang akan dilakukan. Gambaran umum tentang metode pengembangan menurut
William W. Lee dan Diana L. Owens sebagai berikut;
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Adapun penjelasan lebih rinci tentang desain mobile learning menurut
William W. Lee dan Diana L. Owens yaitu;
1. Analisis Kebutuhan Dan Awal-Akhir
Tahapan yang pertama dimulai dari analisis kebutuhan dan analisis awalakhir. Analisis pada tahap pertama ini untuk menentukan dan menganalisa
kebutuhan media di sekolah dibandingkan dengan ketersediaan media. Analisis
kebutuhan dilakukan dengan kegiatan wawancara dan observasi ke sekolah untuk
menentukan tujuan pengembangan dan pembelajaran yang akan dicapai dengan
mengembangkan media berbasis mobile ini. Menentukan tujuan pengembangan
media dan menentukan strategi penyampaian media kepada pebelajar juga hal
penting yang dilakukan ditahapan ini. Tujuan pengembangan dirumuskan
berdasarkan hasil wawancara dan observasi kebutuhan di sekolah. Strategi
penyampaian media juga dirumuskan ditahapan ini. tentang bagaimana agar
media dapat didistribusikan dengan mudah.
2. Desain Mobile Learning
Tahapan

yang

kedua

yaitu

desain

media.

Perencanaan

tentang

pengembangan mobile learning dilakukan ditahapan ini. Kesimpulan dari analisis
kebutuhan dan analisis awal-akhir digunakan untuk menentukan langkah-langkah
untuk mendesain media berbasis mobile ini. Oleh karena, rancangan media
berbasis

mobile

yang

akan

dikembangkan

disesuaikan

dengan

tujuan

pengembangan. Pada tahapan ini juga akan dikaji tentang spesifikasi media mulai
dari teks, gambar, grafik, simbol, tata letak dan sebagainya. Desain media mobile
ini mengikuti desain mobile yang dikembangkan oleh Quiggan yang terdiri dari 9
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prinsip yaitu : keep it simple, smart location of items on screen, immediate
feedback, colocation of feature and function, smart icon use and conventional
navigation, segmentation, user age and experience, direct manipulation, user
interface metaphors. Bentuk mobile learning ini secara fisik berekstensi APK
(Application Package File) yang dapat ditransfer dengan menggunakan Bluetooth
atau dengan mengunduh di Google Drive dengan alamat unduh yang dapat
diakses secara publik sehingga diharapkan dapat dengan mudah disebar luaskan
3. Pengembangan Mobile Learning
Tahapan yang ketiga yaitu pengembangan mobile learning. Pada tahapan
ini ditentukan perangkat pengembang mobile learning dan spesifikasi mobile
learning yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini juga ditentukan materi yang
akan dikembangkan menjadi mobile learning. Dalam tahapan pra

produksi

ditentukan tahapan-tahapan pengembangan mobile learning dari awal sampai
akhir. Pemilihan software pengembang untuk mobile learning juga ditentukan di
tahapan ini.

Proses produksi meliputi kegiatan membangun mobile melalui

software pengembang aplikasi mobile. Pemilihan ikon dan gambar-gambar
disesuaikan dengan layout dan lebar layar smartphone. Layar smartphone yang
kecil menjadi pertimbangan.. Oleh karena itu, penentuan layout dan lebar
tampilan pada layar penting dilakukan agar mobile learning dapat dimanfaatkan
secara tepat. Pemilihan jenis font dan ukuran font juga dilakukan pada tahapan ini.
Ujicoba produk bertujuan untuk mengukur kualitas dari produk mobile
learning ini. Desain ujicoba dilakukan dengan merumuskan instrumen ujicoba.
Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam pengembangan mobile
learning ini adalah kuisioner. Kuisioner akan digunakan untuk mengumpulkan
data hasil review dari ahli media, ahli materi, dan siswa.
4. Implementasi Mobile Learning
Pada tahapan ini media mobile learning akan di uji coba kelayakannya.
Pada tahapan ini juga dilakukan peninjauan serta revisi produk mobile learning.
File mobile learning yang masih mentah atau masih berekstensi APK akan di
unggah di google drive dengan pengaturan untuk publik sehingga setiap user yang
mengetahui alamat link mobile learning dapat mengunduh aplikasinya, sehingga
user dapat mengunduh aplikasi dimana saja dan kapan saja. Tahapan selanjutnya
yaitu membuat petunjuk penggunaan mobile learning dan pengaturan smartphone
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agar file mentah dari mobile learning ini dapat diinstal. Sebagian besar perangkat
smartphone akan disetting default, yaitu dengan tidak mengijinkan pengguna/user
menginstal aplikasi dalam bentuk file mentah atau yang masih berbentuk APK.
Oleh karena itu dibuatlah buku petunjuk tentang tata cara penginstalan.
5. Evaluasi Mobile Learning
Dalam tahapan ini dilakukan validasi mobile learning dan analisis dari
instrumen yang telah diisi oleh ahli media, ahli materi dan siswa dilakukan
ditahapan evaluasi.
Teknik analisis data kuantitatif berupa kuisioner untuk mengukur tingkat
kevalidan mobile learning disajikan sebagai berikut:
Rumus untuk mengolah data per item (Arikunto:2006).
P=

x 100%

Keterangan :
P

= prosentase

X

= jawaban responden dalam satu item

Xi

= jumlah nilai ideal dalam satu item

100%

= konstanta
Hasil analisis per item mengacu pada tabel dibawah ini untuk memberikan

kriteria penilaian.
Prosentase

Keterangan

80% - 100%

Sangat Valid

60% - 79%

Valid

50% - 59%

Cukup Valid / Revisi

< 50%

Tidak Valid/Diganti

Data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi untuk menggambarkan hasil
wawancara dan pengamatan yang dilakukan di SMK Al Badar Tulungagung. Jika
telah sesuai dengan standar dan tidak ada lagi revisi maka tahapan pengembangan
media dianggap telah selesai.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengembangan mobile learning telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna
mobile learning sampah dan pengelolaannya. Pengembangan mobile learning
tentang sampah dan pengelolaannya menghasilkan sebuah produk berupa file
dalam ekstensi .APK yang dapat di install dalam perangkat Android versi
Gingerbread atau yang lebih tinggi. Penyebaran mobile learning dilakukan secara
cloud storage yaitu memanfaatkan layanan Google Drive dengan pengalamatan
link yang sudah diperpendek (shorten url) untuk mempermudah user dalam
mendownload

program

aplikasi

mobile

learning

tentang

sampah

dan

pengelolaannya.
Interface untuk mobile learning tentang sampah dan pengelolaanya dibuat
secara sederhana untuk memudahkan user dalam berinteraksi dengan mobile
learning ini. Penyederhanaan dilakukan dengan meminimalkan jumlah gambar
yang tidak relevan atau tidak memiliki pesan, namun tetap memperjelas gambar
atau tulisan yang mempunyai pesan. Mobile learning tentang sampah dan
pengelolaannya juga disisipi audio berupa suara rekaman untuk mempermudah
user jika membutuhkan penyampaian materi secara audio.
Prinsip-prinsip tentang pengembangan mobile learning menjadi hal yang
mendasari pengembangan mobile learning sampah dan pengelolaannya. Menurut
Quiggan ada sembilan prinsip pengembangan mobile learning yaitu Keep It
Simple, Smart Location of Items on Screen, Immediate Feedback, Colocation of
Feature and Function, Smart Icon Use and Conventional Navigation,
Segmentation, User Age and Experience, Direct Manipulation, User Interface
Metaphors. Dengan keuntungan perangkat mobile yang dapat digunakan kapan
saja dan dimana saja, diharapkan mobile learning ini dapat memfasilitasi kegiatan
belajar siswa.
Tahapan-tahapan pengembangan menggunakan model yang dikembangkan
oleh William W.Lee dan Diana Owen dilakukan secara berkelanjutan untuk
menilai kegiatan pada masing-masing tahapan. Dalam tahapan pengembangan
telah dilakukan berapa jumlah cakupan materi yang akan dimasukkan di dalam
mobile learning dan menentukan gambar-gambar yang relevan dengan materi
sampah dan pengelolaannya. Penentuan ikon untuk dijadikan sebagai navigasi
pada tampilan interface mobile dilakukan untuk mempermudah user dalam
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mengenali ikon dan fungsinya. Penyisipan audio pada suatu ikon dilakukan untuk
memberikan materi tambahan berupa audio sehingga user dapat mendengarkan
audio yang berkaitan dengan materi.
Pengaturan untuk volume audio tetap tergantung pada pengaturan yang ada di
perangkat mobile user, pengembang mengatur volume audio sesuai standar. Posisi
ikon-ikon dan gambar menurut prinsip pengembangan mobile learning mengacu
pada prinsip ibu jari yaitu bagaimana ikon mudah dijangkau oleh ibu jari, karena
penggunaan mobile lebih dominan menggunakan ibu jari untuk menggeser
maupun mengklik suatu gambar dan ikon.
Tahapan

implementasi

dilakukan

untuk

menilai

keberhasilan

dari

pengembangan mobile learning sampah dan pengelolaannya. File mentah
berekstensi .APK diupload di google drive untuk memudahkan user dalam
mendownload file tersebut dan kegiatan download dapat dilakukan dimana saja
dan kapan saja. Setelah didownload user dapat menginstal di perangkat android
versi Gingerbread atau yang lebih tinggi. Interface didesain dengan layout
landscape untuk memberikan ruang yang lebih besar.
Untuk memanfaatkan mobile learning sampah dan pengelolaanya cukup
sederhana yaitu user dapat mengklik ikon. Semisal user ingin menunju di halaman
materi maka user dapat mengklik gambar buku. Jika user ingin kembali ke
halaman awal maka telah disediakan ikon untuk kembali ke halaman awal.
Pada tahapan evaluasi dilakukan uji kelayakan mobile learning sampah
dan pengelolaanya oleh ahli media, ahli materi dan tanggapan siswa. Dari uji
kelayakan oleh dua ahli media diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 80,2 %
dengan kriteria sangat valid. Berdasarkan hasil uji kelayakan oleh ahli materi
diperoleh skor sebesar 83,33 % dengan kriteria sangat valid. Uji tanggapan siswa
yang melibatkan 14 siswa kelas X SMK Al Badar Tulungagung memberikan skor
sebesar 73,95 % dengan kriteria valid dengan asumsi bahwa siswa SMK Al Badar
kelas X mengangap bahwa mobile learning sampah dan pengelolaanya menarik
untuk dijadikan media pendukung dalam kegiatan belajar mereka.
Penelitian ini dilakukan di SMK Al Badar Tulungagung kelas X pada
matapelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Peneliti mengidentifikasi jumlah
siswa yang memiliki perangkat pendukung berupa smartphone Android dengan
versi Gingerbread atau diatasnya.
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Dari hasil validasi oleh ahli media, ahli materi dan tanggapan siswa dapat
disimpulkan bahwa mobile learning sampah dan pengelolaannya sudah layak dan
valid untuk menjadi media pendukung dalam kegiatan belajar siswa dan sebagian
besar siswa memberikan tanggapan bahwa mobile learning tentang sampah dan
pengelolaanya dapat memberikan kesan dalam kegiatan belajar mereka.
KESIMPULAN
Pengembangan mobile learning dilakukan dengan berdasarkan kebutuhan
pebelajar untuk dapat belajar dimana saja dan kapan saja. Materi tentang sampah
dan pengelolaanya dipilih untuk dikembangkan menjadi mobile learning karena
sampah juga dapat ditemui dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu agar
materi yang dibelajarkan dikelas dapat ditransfer di kehidupan nyata. Pengembang
mencoba mengembangkan media yang dapat digunakan dimana saja dan kapan
saja.
Metode pengembangan mobile leanring sampah dan pengelolaanya
mengadopsi pengembangan multimedia yang dikembangkan oleh William W. Lee
dan Diana Owens yaitu Analisis Kebutuhan Dan Awal-Akhir, Desain Mobile
Learning, Pengembangan Mobile Learning, Implementasi Mobile Learning,
Evaluasi Mobile Learning. Prinsip pengembangan mobile learning terdiri dari
sembilan prinsip menurut Quiggan yaitu Keep It Simple, Smart Location of Items
on Screen, Immediate Feedback, Colocation of Feature and Function, Smart Icon
Use and Conventional Navigation, Segmentation, User Age and

Experience,

Direct Manipulation, User Interface Metaphors.
Instrumen yang telah diberikan pada ahli media, ahli materi dan tanggapan
siswa bertujuan untuk mengukur tingkat kevalidan dari mobile learning sampah
dan pengelolaannya. Adapun hasil validasi mobile learning sampah dan
pengelolaanya sebagai berikut: ahli media memberikan skor 80,2 % dengan
kriteria sangat valid, ahli materi memberikan skor 83,33 % dengan kriteria sangat
valid, tanggapan siswa memberikan skor 73,95 % dengan kriteria valid.
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PENGARUH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL (CTL) DAN GAYA
BERPIKIR TERHADAP HASIL BELAJAR SOSIOLOGI SISWA
Izak Jakobis Makulua, Anselmus JE Toenlioe, Sulton
Universitas Negeri Malang
Email: makuluabeta@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: hasil belajar siswa yang diajarkan menggunakan
Strategi. Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning), dan Strategi pembelajaran
konvensional, Hasil belajar sosiologi siswa yang memiliki gaya berpikir induktif dan hasil belajar
sosiologi siswa yang memiliki gaya berpikir deduktif, ada tidaknya interaksi antara strategi
pembelajaran dan gaya berpikir siswa terhadap hasil belajar sosiologi. Hipotesis dalam penelitian ini
: Terdapat perbedaan hasil belajar sosiologi siswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran
kontekstual dan siswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran konvensional, Terdapat perbedaan
hasil belajar sosiologi siswa yang memiliki gaya berpikir induktif dengan hasil belajar sosiologi
siswa yang memiliki gaya berpikir deduktif. Atau Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran
dan gaya berpikir terhadap hasil belajar sosiologi siswa. Penelitian dilakukan terhadap siswa SMA
yang dibagi kedalam dua kelompok yaitu; kelompok A dan B. Pengambilan sample dengan
menggunakan random sampling Metode penelitian yang digunakan adalah quasi-eksperimen dengan
desain penelitian serta teknik analisis varians (Ananva). Instrumen yang digunakan untuk menjaring
data adalah soal tes hasil belajar, dan kuisioner gaya berpikir. Uji coba instrumen penelitian dengan
menggunakan rumus product moment. Pengamatan : Belajar sosiologi siswa yang diajarkan dengan
strategi pembelajaran kontekstual (CTL) lebih baik dari hasil belajar siswa yang diajarkan dengan
strategi pembelajaran konvensional, siswa yang memiliki gaya berpikir Induktif lebih baik dari pada
hasil belajar siswa yang memiliki gaya berpikir deduktif. Dalam hal ini, hasil belajar sosiologi siswa
yang memiliki gaya berpikir induktip lebih baik jika diajar dengan strategi, Pembelajaran
kontekstual dari pada menggunakan strategi pembelajaran deduktif. Terdapat interaksi antara
strategi pembelajaran dan gaya berpikir induktif maupun deduktif, dalam memberikan pengaruh
terhadap hasil belajar siswa. Hal ini penting sesuai eksperimen sebelumnya, sehingga bermanfaat
sebagai penyeimbang teori serta sebagai reformasi dunia pendidikan khususnya dalam pelaksanaan
proses belajar mengajar.
Kata Kunci: CTL, Gaya Berfikir, Hasil Belajar

PENDAHULUAN
Proses pembelajaran adalah suatu proses komunikasi Edukatif antara
pendidik dan peserta didik. Kegiatan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh
cepatnya perkembangan dan perubahan teknologi. Dalam hal inilah pendidik
memainkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator, motivator dan edukator dalam
mendidik dan membimbing siswa untuk mampu berfikir, menganalisa dan
memecahkan masalah yang dihadapinya. Sehingga siswa memiliki sensitifitas
terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan
dengan konsep materi pelajaran.
Tantangan yang dihadapi sekolah di Indonesia dalam menunaikan peran
dan fungsinya terakumulasi dalam tiga masalah penting, yaitu bagaimana budaya
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menjadi akar dan sumber bagi pendidikan, pendidikan bagi pembangunan dan
pendidikan menghadapi kehidupan global (Tilaar, 2000: 1- 45, Johnson, 1969 :
262-364). Karena pendidikan sendiri lahir sebagai refleksi budaya dan secara
timbal

balik

mempengaruhi

perkembangan

budaya

itu

sendiri

(Brameld,1950 : 12). Demikian juga pendidikan berperan secara dinamis dalam
pembangunan. Sutisna (1977 : 38-40) berpendapat bahwa pendidikan berfungsi
mengubah sikap mental tradisional dan menggalakkan inovasi serta penyebaran
inovasi seluas mungkin.
Menurut Ani (2003; 67) perkembangan ini berdampak pada cara pandang
manusia terhadap manusia, cara pandang terhadap pendidikan, perubahan peran
orang tua, guru dan dosen serta perubahan pola hubungan antara mereka. Namun
pada kenyataan yang terjadi dilapangan hasil belajar sosiologi secara umum
tergolong masih rendah, misalnya di SMA Negeri 1 Taniwel dari tahun
pelajaran 2013-2014 sampai 2015 masih belum menunjukan kemajuan yang
signifikan. Hal ini terlihat dari gambar hasil nilai ujian akhir siswa SMA Negeri
1 Taniwel pada mata pelajaran sosiologi.
Hasil UAS/US Mata Pelajaran Sosiologi
SMA Negeri 1 Taniwel
Tahun

Nilai rata-rata

Nilai terendah

Nilai tertinggi

2014 – 2015

65

50

85

2013 – 2014

65

55

70

Sedangkan gambaran hasil belajar sosiologi secara khusus masih
menunjukan lebih banyak hasil rata-rata nilai yang ada, dari pada hasil nilai
tertinggi. Ini ditunjukan pada siswa kelas XI IPS yang memiliki nilai rata-rata
jumblahnya lebih banyak dari nilai tertinggi (hampir 60 % dari nilai tertinggi dan
randah).
Proses pembelajaran sosiologi yang berlangsung di SMA Negeri 1
Taniwel, masih menunjukan pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran
konvensional. Anatara lain proses pembelajaran masih berlangsung satu arah
yaitu; guru yang lebih dominan menyampaikan informasih ke siswa, dan siswa
dianjurkan menguasai materi pembelajaran dengan menghafal konsep-konsep
yang ada dan nantinya akan dihafalkan satu-persatu didepan kelas. Hal ini hanya
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menunjukan pembelajaran yang berupa hafalan bukan pembelajaran bermakna,
dimana siswa tidak dapat mengetahui dan memahami pembelajaran yang
sebenarnya dan proses pembelajaran tersebut kurang berkesan dalam diri peserta
belajar ―pembelajar‖ dan batasan masalah tersebut di dirumuskan sebagai,
perbedaan hasil belajar sosiologi antara siswa yang diajar dengan pendekatan
pembelajaran kontekstual dan siswa yang diajar dengan pendekatan pembelajaran
konvensional.
Idealnya masalah yang diidentifikasi harus dikaji agar diperoleh
peningkatan hasil belajar sosiologi yang optimal. Mengingat kompleknya
permasalahan seperti diungkapkan pada identifikasi masalah di atas serta
pengkajian pada penelitian ini hanya terbatas pada pembelajaran kontektual dan
hasil belajar sosiologi, sebagai akibat dari pendekatan pembelajaran yang
digunakan dalam pembelajaran sosiologi dengan gaya berfikir yang dimiliki
siswa. Ini sangat berguna atau bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan
bagi pengembangan strategi pembelajaran yang mengaitkan materi ajar dengan
kehidupan sehari-hari (konteks). Penelitian ini akan memberikan informasi yang
rinci tentang keunggulan dan kelemahan pendekatan pembelajaran kontekstual
yang teruji secara eksperimen.
Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai
hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda pula. Hasil
pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang
nilai

dari

penggunaan

strategi

pembelajaran

di

bawah

kondisi

yang

berbeda.Degeng, N.S. Ilmu Pembelajaran; Taksonomi Variabel, (Jakrta, Dirjen
Dikti 1989),
Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai
hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda pula. Variabel
strategi

pembelajaran

diklasifikasikan

menjadi

tiga,

yaitu;

1)

Strategi

pengorganisasian (organizational startegi), 2) Strategi penyampaian (delivery
startegy) dan 3) Strategi pengelolaan (management strategy). Reigeluth, C.M. dan
Merill, M.D. Classes of Instrutional Variabel, Educational Technology (1983)
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Bagan 2.1 Strategi Pembelajaran
diadopsi dari Reigeluth dan Merill, 1983: 2)
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada kelas XI IPS SMA semester 2 tahun
ajaran 2014/2015 di SMA Negeri 1 Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada
dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan
pembelajaran kontekstual dan gaya berpikir siswa terhadap hasil belajar sosiologi,
dengan desain eksperimen semu (quasy exsperiment).
Desain eksperimen yang digunakan adalah desain grup faktorial 2x2 (Fraenkel
dan Wallen, 1993; Candiasa, 2002; Seniati dkk, 2005). Pemilihan metode ini
disesuaikan dengan data yang diharapkan, yaitu perbedaan hasil belajar sosiologi
sebagai akibat perlakuan yang diberikan. Variabel terikat dalam penelitian ini
adalah hasil belajar sosiologi siswa. Sebagai variabel bebas perlakukan adalah
pendekatan pembelajaran, yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu
pembelajaran kontekstual dan pembelajaran konvensional. Sebagai variabel
moderator adalah gaya berpikir, yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu
gaya berpikir konvergen dan gaya berpikir divergen. Secara skematis desain
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Tabel Desain Penelitian
Pembelajaran (A)
Gaya Berpikir (B)

Kontekstual
(A1)

Konvensional
(A2)

Gaya Berpikir Divergen (B1)
Gaya Berpikir konvergen (B2)
Total

A1B1
A1B2
A1B1 + A1B2

A2B1
A2B2
A2B1 + A2B2

Data hasil belajar sosiologi dalam penelitian ini diambil dari skor post test
saja yang dilakukan pada akhir penelitian atau dengan kata lain tanpa
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memperhitungkan skor pre test. Campbell dan Stanley (1966: 25) mengatakan
bahwa data penelitian yang hanya memperhitungkan skor post test saja tanpa
memperhitungkan skor pre test, faktor validitas internal penelitian tidak memiliki
kelemahan serta dapat dikontrol, seperti: history, kematangan, tes, instrumen,
regresi, mortalitas (kematian), dan implementasi. Sementara itu, menurut Fraenkel
dan Wallen (1993: 222-230) agar hasil suatu penelitian dapat dinyatakan sebagai
hasil dari perlakukan eksperimen dan hasilnya dapat digeneralisasi pada kondisi
yang sama di luar perlakuan, maka perlu dilakukan pengontrolan. Adapun cara
yang digunakan untuk mengontrol validitas internal penelitian ini adalah sebagai
berikut.
Populasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada siswa IPS kelas II SMA (Sekolah Menengah Atas)
Negeri 1 Taniwel Kabupaten Sersm Bagian Barat yang dibagi menjadi tiga kelas
yaitu kelas IPS1, IPS2 dan IPS3. Informasi yang diperoleh dari Wakil Kepala
Sekolah Urusan Kesiswaan bahwa ketiga kelas terdistribusi ke dalam kelas-kelas
yang setara secara akademik.
Sampel Penelitian
Pemilihan sampel ini tidak dilakukan pengacakan individu, karena tidak
bisa mengubah kelas yang telah terbentuk sebelumnya. Kelas dipilih sebagaimana
telah terbentuk tanpa campur tangan peneliti dan tidak dilakukannya pengacakan
individu, kemungkinan pengaruh-pengaruh dari keadaan subjek mengetahui
dirinya dilibatkan dalam eksperimen dapat dikurangi sehingga penelitian ini
benar-benar menggambarkan pengaruh perlakuan yang diberikan (Sevilla dkk,
1993).
Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang hasil belajar
sosiologi dan data tentang gaya berfikir siswa. Untuk mengumpulkan kedua data
tersebut diperlukan dua macam tes, yaitu tes untuk mengukur hasil belajar
sosiologi dan tes untuk memilah gaya berfikir siswa, yaitu gaya berfikir
konvergen dan divergen.
1. Tes Hasil Belajar Sosiologi
Instumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar
sosiologi siswa adalah tes hasil belajar pada ranah kognitif. Menurut Arikunto
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(1998: 123) ―tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang
digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan
atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok―.
2. Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar Sosiologi
Suatu tes untuk mengevaluasi hasil belajar disebut baik jika materi yang
terkandung dalam butir-butir tes tersebut dapat mewakili seluruh materi yang
telah dipelajari siswa. Sebaliknya, suatu tes dikatakan kurang baik bila tes tersebut
hanya memuat sebagian kecil materi yang diajarkan oleh guru.
Analisis rasional tersebut dituangkan dalam bentuk ―kisi-kisi tes‖ atau ―blue
print‖ yang berisi pokok uji yang termuat dalam tes (Koyan, 2005).
3. Tes Gaya Berfikir Siswa
Munandar (1995) mengistilahkan berfikir divergen (kreatif) dengan kreativitas
yang secara operasional dirumuskan sebagai suatu proses yang tercermin dari
kelancaran, kelenturan, orisinil dan elaborasi dalam berfikir. Dalam penelitian ini
instrumen gaya berfikir yang digunakan adalah tes yang telah distandarisasi oleh
Utami Munandar. Tes tersebut terdiri dari enam sub tes, yaitu 1) Permulaan kata;
2) Menyusun kata; 3) Membentuk kalimat tiga angka; 4) sifat-sifat yang sama; 5)
Macam-macam penggunaan; dan 6) Apa akibatnya.
4. Kisi-kisi Tes Gaya Berfikir Siswa
Tabel Kisi-Kisi Tes Gaya Berfikir Siswa
No.

Variabel

Dimensi
Kelancaran

1

Gaya Berfikir

Kelenturan
Orisinilitas
Elaborasi

Indikator
Permulaan kata
Menyusun kata
Sifat-sifat yang sama
Macam-macam
Penggunaan
Membentuk kalimat
tiga angka
Apa Akibatnya

No
Item
1
2
4
3
5
6

Variabel Penelitian adalah Variabel Bebas (Variabel bebas dalam penelitian ini
adalah pembelajaran kontekstual yang dikenakan pada kelompok eksperimen dan
pembelajaran konvensional yang dikenakan pada kelompok kontrol. Sedangkan
variabel bebas intervensi adalah gaya berfikir siswa yang dibagi menjadi gaya
berfikir konvergen dan gaya berfikir divergen.) 2. Variabel Terikat (Variabel
terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar sosiologi siswa).
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Pengumpulan Data Sugiyono (2012 : 308) menjelaskan bahwa ―teknik
pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian,
karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data‖. Tanpa mengetahui
teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang
memenuhi standar data yang ditetapkan.
Adapun tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dalam pengumpulan
data pada penelitian ini adalah sebagai berikut;
1. Tahapan Persiapan.
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap akhir
Kesimpulan
dengan adanya sajian yang dapat dilakukan dengan memperhatikan tujuan pada
penelitian yang akan dirumuskan adapun kesimpulanya.
1. Hasil sosiologi siswa diajarkan dengan strategi pembelajaran kontekstual
dan konvensional merupakan sebuah keungulan
2. Strategi pembelajaran kontekstual lebih baik, jika diajarkan kepada siswa
yang memiliki gaya berfikir konvergen dan strategi pembelajaran
konvensional lebih baik, jika diajarkan kepada siswa yang memiliki gaya
berfikir divergen.
3. Terdapat interaksi pembelajaran dan gaya berfikir konvergen maupun
divergen, dalam memberikan pengaruh terhadap hasil belajar.
Saran
Penelitian ini disarkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Bagi siswa khususnya siswa kelas II SMA Negeri 1 Taniwel Kab Seram
Bagian Barat lebih memahami gaya berfikir yang dimiliki, sehinga dapat
menentukan langkah yang tepat dalam belajar.
2. Diharapkan para guru untuk lebih memahami gaya berfikir yang dimiliki
masing-masing siswanya, dengan mengetahui cara belajar dan berfikir
siswa sehinga guru dapat membantu siswa, dalam proses pembelajaran
3. Pada guru diharapkan mengunakan metode atau strategi pembelajaran
yang dapat dilibatkan keaktifan siswa dalam belajar, terutama dalam
belajar kelompok.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem evaluasi tutor berbasis online untuk
meningkatkan layanan Tutorial Tatap Muka (TTM) di Universitas Terbuka (UT.. Target khusus
yang hendak dicapai adalah prototype sistem evaluasi tutor berbasis online untuk menggantikan
sistem lama yang dilakukan dengan cara membagikan angket (kuesioner) kepada mahasiswa.
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode System Development Life
Cycle (SDLC), yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, studi eksploratif terhadap sistem
evaluasi tutor yang berlangsung selama ini dan analisis kebutuhan perancangan sistem aplikasi
yang dibutuhkan. Tahap kedua, dilakukan 1) pengembangan sistem evaluasi tutor berbasis online
yang dapat menilai dan memberikan rekomendasi untuk penjadwalan tutor pada semester
berikutnya, (2) validasi sistem melalui uji pakar, seminar, dan diskusi intensif, (3) validasi empirik
dengan melakukan uji coba sistem yang dikembangkan pada beberapa kelompok belajar (pokjar)
di wilayah UPBJJ-UT Surabaya. Hasil penelitian tahun pertama telah berhasil mengembangkan
rancang bangun sistem evaluasi tutor berbasis online, dimana aplikasi ini diharapkan dapat
menghemat anggaran UT karena tidak perlu mengcopy angkat dan seluruh mahasiswa memiliki
kesempatan yang sama untuk menilai tutor. Beberapa hal yang masih perlu dikembangkan adalah
(1) mengembangkan sistem evaluasi tutor berbasis online yang dapat memberi hasil penilaian
dari mahasiswa dan rekomendasi penjadwalan tutor pada semester selanjutnya, (2) melakukan
evaluasi produk kepada mahasiswa di UPBJJ-UT Surabaya.
Kata kunci : sistem evaluasi tutor, tutorial tatap muka, pendidikan jarak jauh

LATAR BELAKANG
Universitas Terbuka (UT) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di
Indonesia yang menyelenggarakan sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh.
Dalam sistem pembelajaran seperti ini, mahasiswa tidak perlu wajib hadir ke
kampus, tetapi mereka dituntut belajar mandiri dari bahan ajar (modul) yang telah
disediakan sesuai dengan waktu dan kesempatan masing-masing. Sistem belajar
seperti ini terbukti efektif untuk meningkatkan daya jangkau dan pemerataan
kesempatan pendidikan bagi semua warga negara Indonesia termasuk mereka
yang tinggal di daerah terpencil. Namun, dalam kenyataannya belum semua
mahasiswa UT mampu mengikuti sistem belajar mandiri

sehingga dalam

prakteknya mereka mengalami berbagai masalah.
Adapun masalah yang sering dihadapi mahasiswa UT adalah kesulitan
memahami bahan ajar, merasa terisolasi, dan lambat memperoleh feedback pada
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tugas-tugas yang dikerjakan. Munculnya masalah-masalah tersebut diakibatkan
mereka belum terbiasa dengan sistem belajar jarak jauh dan sebaliknya sudah
terbiasa belajar tatap muka dengan bimbingan seorang guru di kelas sebagaimana
yang dialaminya sewaktu belajar di sekolah sebelumnya. Oleh karena itu,
mahasiswa yang belajar pada pendidikan jarak jauh, memerlukan bantuan
akademik berupa layanan tutorial (Wardani, 2000).
Tutorial merupakan salah satu bentuk layanan bantuan belajar yang diberikan
kepada mahasiswa untuk membantu mahasiswa mencapai hasil belajar secara
optimal

(Wardani,

2000).

Ada

beberapa

jenis

layanan

tutorial

yang

diselenggarakan di UT, yaitu tutorial tertulis, tutorial melalui internet, tutorial
radio, dan tutorial tatap muka (TTM).
Pada umumnya layanan tutorial tersebut menggunakan sarana multimedia
atau media elektronik, sehingga diperlukan kemampuan tutor menyajikan materi
dalam bentuk tulisan, dan menyampaikannya kepada mahasiswa melalui berbagai
media yang tepat. Berbeda dengan jenis tutorial lain, TTM membutuhkan
kehadiran seorang tutor untuk bertatap muka dengan mahasiswa pada saat
berlangsungnya kegiatan tutorial. Dalam hal ini, ketersediaan tutor dianggap
sebagai salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan TTM.
Untuk memenuhi ketersediaan tutor, selama ini UT melakukan rekrutment
tutor tidak terbatas dari kalangan internal saja, tetapi pada umumnya berasal dari
luar UT, yaitu mereka yang memiliki profesi sebagai dosen pada perguruan tinggi
lain, widyaswara, guru SMU, PNS atau tenaga kependidikan pada Dinas
Pendidikan setempat, praktisi/karyawan dalam bidang tertentu yang dibutuhkan
atau terkait dengan materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa, seperti IGTKI
(khusus untuk tutor PAUD).
Tutor dari luar UT ini biasanya bekerja sebagai tenaga lepas atau kontrak
kerja (Padmo, dkk, 2004). Namun, hasil evaluasi dan monitirong yang dilakukan
selama ini, kebanyakan tutor dari luar UT seringkali menyamakan kegiatan
tutorial dengan perkuliahan tatap muka seperti pada institusi tempat mereka
bertugas. Padahal, menurut Arends (1989), tugas tutor jauh lebih berat, yaitu:
harus menyiapkan bahan-bahan yang sesuai untuk diajarkan, menguasai materi,
mampu menjelaskan konsep-konsep materi, mampu berkomunikasi dengan
mahasiswa, dan mampu membuat penilaian kemajuan (progress) mahasiswa.
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Wardani (2000), menyatakan paling tidak terdapat lima variabel kinerja tutor
yang harus dikuasai oleh semua tutor, yaitu; (1) persiapan tutorial, meliputi
persiapan rencana tutorial, persiapan bahan tutorial, persiapan tugas untuk
mahasiswa, (2) penguasaan materi tutorial sebagai bahan yang akan diberikan
kepada mahasiswa, (3) kemampuan tutor menyajikan materi ajar, (4) kemampuan
berkomunikasi dengan mahasiswa, dan (5) disiplin tutor menjalankan tugas,
pemanfaatan waktu, pemberian tugas sesuai jadwal, dan mengumpulkan nilai
tugas tepat waktu.
Di dalam dunia yang kompetitip dan mengglobal saat ini, setiap perguruan
tinggi, seperti UT memerlukan kinerja tutor yang tinggi. Pada saat yang
bersamaan, tutor sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan TTM,
memerlukan umpan balik dari UT atas hasil kerja mereka yang dapat dijadikan
sebagai panduan atau perbaikan perilaku mereka di masa yang akan datang.
Untuk menjamin kinerja tutor, UT telah melakukan berbagai upaya,
diantaranya melalui pengembangan standar dan prosedur layanan prima serta
berbagai pelatihan, baik melalui modus tatap muka maupun jarak jauh. Selain itu,
UT juga telah melakukan program akreditasi tutor yang bertujuan agar seluruh
tutor yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki standar yang baku (Prastiti,
2011). Penjaminan kualitas tutor juga ditentukan dari hasil evaluasi tutor oleh
mahasiswa (Herman, 2010, Sudirah, 2009). Hal ini dilakukan agar evaluasi tutor
dapat dilakukan dengan baik dan objektif sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
mahasiswa sebagai konsumen utama layanan UT.
Dalam bidang pendidikan, evaluasi memiliki fungsi yang cukup penting
terutama dalam masalah peningkatan mutu dan kualitas suatu program. Michael
Scriven dalam (Arikunto, 1993), membagi evaluasi pendidikan menjadi dua, yaitu
(1) evaluasi formatif, yakni evaluasi yang berfungsi pada saat suatu program
sedang berlangsung, dan (2) evaluasi sumatif, merupakan upaya menilai manfaat
program terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang
lain. Merujuk kepada pendapat Michael Scriven, maka dalam konteks TTM
sebagai suatu layanan akademik yang diberikan kepada mahasiswa, maka bentuk
evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi formatif. Artinya, evaluasi tutor bertujuan
untuk menilai kinerja tutor, meningkatkan profesionalisme tutor, dan sebagai
bahan perbaikan proses pembelajaran di UT.
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Namun, selama ini evaluasi tutor oleh mahasiswa masih dilakukan secara
manual dengan membagikan angket kepada mahasiswa. Pelaksanaan evaluasi
tutor seperti ini sulit dilakukan karena jumlah tutor yang harus dievaluasi cukup
banyak dan lokasi tutorial yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota.
Menurut data Pembantu Rektor III UT, saat ini jumlah tutor UT sekitar 14.091
orang, untuk 149 mata kuliah yang ditutorialkan secara tatap muka di 5.184
kelompok belajar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.187 tutor
terdaftar sebagai tutor di UPBJJ-UT Surabaya, dengan kualifikasi pendidikan S1
sebayaka 294 (25%) orang; S2 sebayak 826 (70%) orang; dan S3 sebanyak 67
(5%) orang (diantaranya 10 orang bergelar Guru Besar).
Mengingat jumlah tutor yang harus dievaluasi cukup banyak, jumlah
mahasiswa dan mata kuliah yang diambil juga cukup banyak, maka sistem
evaluasi tutor yang dilakukan selama ini belum berjalan efektif dan efisien.
Ketidakefektifan terlihat dari banyaknya kegiatan yang harus dilakukan, seperti
pembagian angket, mengumpulkan, menghitung, melakukan analisis hasil angket,
dan membuat laporan. Sementara itu, ketidakefisienan menyangkut pada besarnya
biaya untuk mengcopy angket dan hal ini sesungguhnya tidak sesuai dengan
prinsip go green yang menjadi motto UT.
Mencermati

situasi

dan

kondisi

tersebut,

dipandang

perlu

untuk

pengembangan sistem evaluasi tutor berbasis online, di mana mahasiswa dapat
mengisi angket dengan cara mengakses internet baik menggunakan komputer
maupun telepon genggam. Aplikasi seperti ini sebenarnya sudah lazim digunakan
oleh perusahaan dan dunia pendidikan untuk memberikan penilaian kepada semua
aspek kegiatan yang dikelola. Bahkan, beberapa universitas telah menggunakan
evaluasi layanan akademik maupun nonakademik dengan memanfaatkan internet.
Misalnya, Universitas Airlangga telah memiliki layanan penjaminan kinerja
dosen, dimana mahasiswa dapat menilai kinerja dosen dengan beberapa indikator
yang telah ditentukan secara online. Selain itu, di Universitas Indonesia ada
kewajiban bagi mahasiswa untuk menilai kinerja dosen dalam proses
pembelajaran pada setiap akhir semester dengan memanfaatkan akses internet.
Sebelumnya, UI menghabiskan dana sekitar Rp 50 juta per semester untuk
membiayai pencetakan dan pemrosesan formulir Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa
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(EDOM), tetapi setelah menggunakan sistem online, dana tersebut bisa dihemat
untuk keperluan lain.
Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan aplikasi sistem
evaluasi untuk keperluan pembelajaran sudah dilakukan. Misalnya, Syamsiyah
(2015), melakukan penelitian tentang ―Aplikasi monitoring dan evaluasi
perkuliahaan (Studi kasus Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung
Djati)‖. Hasil penelitiannya telah berhasil mengembangkan aplikasi yang
bertujuan untuk memonitoring perkuliahan, dan struktur perkuliahan yang
meliputi, dosen, mahasiswa, absensi, mata kuliah, jurusan, akademik, data
mengajar, silabus, Satuan Acara Pengajaran (SAP) dan Berita Acara Perkuliahan
(BAP). Inti dari aplikasi monitoring ini adalah mengetahui kesesuaian SAP
dengan BAP setiap kelas dalam sebuah jurusan, pengelolaan Kartu Hak Ujian
(KHU), dan pengisian kuisioner mahasiswa sehingga bisa dievaluasi oleh pihak
jurusan. Kinerja dosen juga bisa dilihat dari jumlah pertemuan perperiode
akademik, begitupun kehadiran mahasiswa, bisa dilihat dari menu absensi.
Muhammad Sidiq (2009) melakukan pengembangan sistem informasi
evaluasi kinerja dosen pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif
Hidayatullah. Tujuan pengembangan sistem adalah untuk menggantikan sistem
kinerja dosen yang dilakukan secara manual menjadi sistem kinerja dosen
berbasis web. Pendekatan pengembangan sistem menggunakan model Rafid
Application Develoment (PAD) dengan use ase diagram, class diagram,
sequensce diagram, activity diagram, state diagram sebagai alat untuk
perancangan serta PHP dan Mysql sebagai alat pengkodean komputer. Melalui
sistem ini, seluruh proses kegiatan evaluasi kinerja dosen di UIN dapat dilakukan
secara online, baik dalam proses pengisian kuesioner maupun penyajian
laporannya.
Sementara itu, Kertiasih, dkk (2015) telah melakukan pengembangan
sistem evaluasi untuk dosen sebagai upaya peningkatan kualitas pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk menggantikan pengisian evaluasi terhadap dosen
yang masih menggunakan cara manual, yaitu tulis tangan dan pengolahan data
menggunakann aplikasi pengolahan angka yaitu Microsoft Excel, sehinga proses
pemasukan data memakan waktu dan tenaga yang banyak, karena jumlah
mahasiswa dan mata kuliah yang diambil cukup banyak. Hal ini memungkinkan
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terjadi kesalahan dalam pemasukan data. Evaluasi manual dengan instrumen
memiliki banyak kelemahan. Pertama, evaluasi manual memerlukan waktu dan
biaya yang cukup banyak untuk memproduksi instrumennnya. Kedua, proses
pemeriksaan evaluasi dengan instrumen tercetak cukup rumit, sehingga
memerlukan waktu bayak dan cenderung membosankan. Ketiga, secara psikologis
evaluasi manual sering menimbulkan kecemasan pada peserta tes, meskipin tanpa
mencantumkan identitas, namun masih dapat ditelusuri melalui pencocokan
tulisan tangan. Pengembangan sistem menghasilkan sebuah system berbasis web
untuk memberikan evaluasi secara online oleh mahasiswa terhadap dosen terkait
dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Uji coba dilakukan oleh ahli desain
dan media dengan hasil prosentase sebesar 80,88%, serta kelompok kecil
mahasiswa dengan prosentase penilaian sebesar 83,93%. Melalui system ini
evaluasi dilakukan secara online terhadap proses pembelajaran yang diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
pengembangan aplikasi evaluasi dosen berbasis web sudah banyak dilakukan,
namun tampaknya masih terbatas pada perguruan tinggi tatap muka, sedangkan
pada perguruan tinggi jarak jauh, seperti di UT sepengetahuan penulis belum
pernah dilakukan. Padahal, UT memiliki mahasiswa yang banyak, tersebar di
seluruh Indonesia, maka sistem evaluasi tutor berbasis online ini dianggap suatu
keharusan. Selain dapat menggantikan sistem evaluasi tutor yang lama, juga
dapat membantu penyusunan jadwal tutorial karena berdasarkan hasil penilaian
mahasiswa, sistem evaluasi tutor berbasis online ini dapat merekomendasikan
nama-nama tutor yang bisa memberi tutorial pada semester berikutnya.
Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian tahun pertama yang bertujuan
untuk membangun rancangan sistem evaluasi tutor berbasis online. Diharapkan
aplikasi ini dapat mempermudah pelaksanaan evaluasi tutor oleh mahasiswa UT
secara cepat dan tepat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan
keputusan apakah tutor yang bersangkutan layak dipakai untuk memberi tutorial
pada semester berikutnya. Jika aplikasi tersebut dapat diwujudkan maka akan
sangat berguna bagi UT dalam meningkatkan kualitas tutor dan upaya
meningkatkan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (Research and
Development = R&D), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan
dan memvalidasi produk-produk yang digunakan untuk pendidikan (Sugiyono,
2006). Dalam penelitian ini produk yang akan dihasilkan adalah model sistem
evaluasi tutor berbasis online yang dapat mengefektifkan dan mengefesienkan
pelaksanaan kegiatan evaluasi tutor sehingga dapat meningkatkan layanan tutorial
tatap muka (TTM) pada pendidikan jarak jauh.
Pengembangan sistem evaluasi tutor berbasis online menggunakan
pendekatan

System Development Life Cycle (SDLC), yaitu

suatu metode

pengembangan perangkat lunak (software) (Jogiyanto, 2005), yang terdiri dari 6
fase, yaitu; systems planning (tahap perencanaan), systems analysis (tahap
analisa), systems design (tahap perancangan), systems implementation (tahap
implementasi), dan maintenance (tahap perawatan). Selengkapnya alur tahapan
peneltian dapat dilihat pada Gambar 1.
TAHUN I
Studi Pustaka
Systems
Planning
Systems
Analysis
Systems
Design
Systems
Implementasi:
Uji coba dan
evaluasi oleh
mahasiswa

Maintenance

TAHUN II
Pengembanga
n Sistem
Evaluasi Tutor
Berbasis
Online
Uji caba
terbatas

Uji coba
secara luas
UPBJJ-UT
Surabaya

Dessiminasi
produk

Gambar 1. Alur pengembangan model sistem evaluasi tutor berbasis online
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Berdasarkan alur tersebut, maka pada tahun I penelitian ini difokuskan
untuk melakukan pengembangan model sistem evaluasi tutor berbasis online
dengan menggunakan SDCL. Untuk mendapatkan rancang bangun sistem evaluasi
tutor yang sesuai dengan kebutuhan, maka tahap pertama yang akan dilakukan
adalah evaluasi kebutuhan sistem (systems planning). Identifikasi kebutuhan
pengguna dilakukan dengan menganalisis model evaluasi tutor yang dilakukan
selama ini dengan cara mewawancarai pengguna (pegawai UPBJJ-UT Surabaya,
mahasiswa, dan pengurus pokjar). Sedangkan, rancang bangun sistem evaluasi
tutor berbasis online, diperlukan diagram CDM dan PDM untuk menggambarkan
struktur logis kebutuhan data, serta DFD dan Use Case Diagram untuk
menggambarkan proses interaksi aplikasi.
Pada tahun kedua, dilakukan pengembangan sistem yang dapat membuat
pelaporan-pelaporan terkait evaluasi tutor sehingga dapat dijadikan sebagai bahan
penentuan jadwal tutor.
Pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi, wawancara, dan
observasi. Dokumentasi digunakan untuk menganalisis proses pelaksanaan
tutorial tatap muka pada pendidikan jarak jauh. Wawancara digunakan untuk
mengetahui pendapat mahasiswa, pihak UPBJJ-UT Surabaya, pengurus pokjar
dan tutor tentang penggunaan sistem evaluasi tutor berbasis online. Melalui
diskusi tersebut diharapkan dapat menemukan masukan-masukan untuk dapat
dijadikan perbaikan. Sedangkan, observasi digunakan untuk mengamati
pelaksanaan proses evaluasi tutor oleh mahasiswa sebelum dikembangkannya
aplikasi berbasis online maupun sesudahnya. Data yang terkumpul dijadikan
sebagai acuan untuk merevisi aplikasi yang dikembangkan untuk mendapatkan
hasil akhir yang diinginkan. Seluruh data yang diperoleh, dianalisis secara
kualitatif dengan analisis berpikir logis (logical thinking).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Kebutuhan
Evaluasi tutor dilakukan setiap semeter dengan cara mengedarkan angket
kepada pengurus pokjar, kemudian dibagikan kepada mahasiswa. Angket
kuisioner didapatkan dari UT Pusat yang berisi tentang daftar pertanyaan yang
harus diisi oleh mahasiswa. Sebelum diedarkan, pihak UPBJJ-UT Surabaya
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mencetak kuisioner sebanyak jumlah mahasiswa. Namun faktanya, jumlah
mahasiswa yang cukup banyak sehingga petugas hanya memperbanyak sesuai
jumlah kebutuhan saja. Dalam hal ini, hanya perwakilan mahasiswa pada setiap
kelas yang diminta untuk mengisi kuisioner. Setelah diisi oleh mahasiswa,
kuesioner dikumpulkan kembali kemudian dihitung secara manual menggunakan
spread sheet. Petugas memasukkan data satu persatu dan menjumlahkan rata-rata
dari hasil kuesioner. Data yang telah diolah kemudian dibuatkan dalam sebuah
laporan berupa grafik pencapaian tutor. Dari laporan tersebut dapat diketahui tutor
mana yang layak dan tidak layak, kemudian tutor yang memperoleh nilai layak
akan direkomendasikan untuk memberi tutor pada semester berikutnya. Alur
proses evaluasi tutor oleh mahasiswa yang dilakukan selama ini dapat dilihat pada
gambar 2.

Gambar 2. Alur proses evaluasi tutor
Berdasarkan analisis evalusi tutor yang dilakukan selama ini ditemukan
berbagai permasalahan sehingga untuk menyelesaikannya perlu sistem evaluasi
tutor yang baru dengan memanfaatkan teknologi internet. Permasalahan yang
ditemukan tersebut dapat digambarkan dengan menggunakan fish bone diagram,
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.
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Gambar 3 Fishbone diagram
Hasil penelitian ini mendukung temuan Kertiasih, dkk (2015) yang
menyatakan bahwa evaluasi manual dengan menggunakan instrumen angket
memiliki banyak kelemahan. Pertama, evaluasi manual memerlukan waktu dan
biaya yang cukup banyak untuk memproduksi instrumennnya. Kedua, proses
pemeriksaan evaluasi dengan instrumen tercetak cukup rumit, sehingga
memerlukan waktu bayak dan cenderung membosankan. Ketiga, secara psikologis
evaluasi manual sering menimbulkan kecemasan pada peserta tes, meskipin tanpa
mencantumkan identitas, namun masih dapat ditelusuri melalui pencocokan
tulisan tangan.
A.

Perancangan Sistem
Desain model aplikasi sistem evaluasi tutor disajikan dalam bentuk model

logika yang digambarkan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD). DPD
merupakan model proses yang digunakan untuk menggambarkan aliran data
melalui sebuah sistem (Jogiyanto, 1999). Objek-objek perancangan DPD yang
sering digunakan untuk menggambarkan aliran data adalah Context diagram dan
DFD Level 0. Context diagram adalah tingkatan tertinggi dalam diagram aliran
data dan memuat satu proses yang menunjukkan sistem secara keseluruhan
(Kendall, 2003). DFD sistem evaluasi tutor memiliki enam entitas, yaitu admin,
penanggung jawab wilayah, Tutor, Kepala UPBJJ-UT Surabaya, Koordinator
BBLBA, dan Mahasiswa. Context Diagram dapat ditunjukkan pada Gambar 4.
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data k abupaten
data jabatan
m ahasis wa
data pegawai
data angk et
data tutor
data mahasis wa
data mata kuliah

adm in

tutor

data has il angk et tutor

data k ota

data jadwal tutor

data pok jar
data prodi
Sistem Inf orm as i Ev aluas i
Kinerja Tutor Oleh

data asal ins tans i

Mahas is wa dan

data has il angk et k epala

Penjadwalan Tutor

data pertany aan

k epala
U PBJ J
laporan ev aluasi
v erif ik as i jadwal tutor

data jadwal tutor
penang
gung

rekap penjadwalan
laporan penjadwalan

k oordin

v erif ik as i jadwal tutor

BBLBA

jawab

ator

wilay ah

+

Gambar 4 Context Diagram
DFD level 0 adalah pengembangan dari context diagram. Pada DFD level
0 terdapat gambaran aliran data dari pengelolaan data master, pengelolaan
transaksi, pengelolaan laporan. Pada level 0 dapat dijabarkan lagi menjadi 5
proses besar yakni proses pengelolaan data master, pengisian angket evaluasi,
pengolaan angket evaluasi, proses penjadwalan dan proses pembuatan laporan.
Diagram Level 0 selengkapnya ditunujukkan pada Gambar 5.
1

1

pegawai

dat a pegawai

[ dat a pegawai]

[ dat a jabat an]

2

dat a jabat an

3

jabat an

pert any aan
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[ dat a pert any aan]

4
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dat a asal ins t ans i
Pros es

adm in

m ahasis wa

dat a mahasis wa

[ dat a as al ins t ans i]

[ dat a prodi]
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prodi

dat a prodi
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9

t utor

dat a t ut or

[ dat a t ut or]

[ dat a kot a]
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k ot a

[ dat a pok jar]
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m at a kuliah

dat a mat a kuliah
[ dat a mat a k uliah]

[ dat a kabupat en]

+

17
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2
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Pros es pengis ian angk et

s wa
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ev aluas i
dat a pert any aan
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J adwal

23
11

Mahas is wa

F low_916

det ail angk et
3

t utor
12

[ dat a has il angket t ut or]

angk et

Pros es
pengelolaan
angk et
ev aluas i

[ dat a has il angket kepala]

dat a angk et t ut or
18

Tanggal
Pert emuaan

+
4
dat a jadwal m ahas iswa
dat a jabat an

k epala
[ v erif ikas i jadwal t utor]

U PBJ J

D at a Tanggal Pert emuan
dat a pegawai
21

[ dat a jadwal t ut or]

D et ail Mat a Kuliah

D et ail Mat a Kuliah
dat a k abupat en
22

D et ail Tut or

D at a Det ail Tut or
dat a mat a kuliah

Pros es
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[ rek ap penjadwalan]

19

Kelas Pert em uan

Kelas Pert em uan

[ dat a jadwal t ut or]
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D at a Det ail Pert em uan
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16
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20
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5
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laporan
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+

Gambar 5 DFD level 0
Setelah itu, dilakukan perancangan database. Database adalah kumpulan
file yang saling terkait dari bermacam-macam record yang memiliki hubungan
antar record untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional
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lengkap sebuah organisasi sehingga mampu menyediakan informasi yang optimal
yang diperlukan oleh pemakai untuk proses pengambilan keputusan (Jeffery L.
Whitten et al, 2007). Desain data base digambarkan dengan dua tahap, yaitu
Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM).
1.

CDM digunakan untuk menggambar-kan model konseptual dari obyek
data dan tidak terikat oleh perangkat lunak manapun. Diagram CDM
terdiri atas 23 entitas, yaitu entitas asal instansi, pertemuan, detail
pertemuan, kelas pertemuan, tanggal pertemuan, tutor, detail tutor, mata
kuliah, detail MK, detail jadwal, penjadwalan, jabatan, angket, jadwal
mahasiswa, pokjar, pegawai, prodi, kabupeten, pertanyaan, detail angket,
mahasiswa, dan kota/kab. Masing-masing entitas saling terhubung antara
satu entitas dengan entitas lainnya sesuai dengan proses yang berlaku.
Diagram CDM selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 6.
tutor
asal instansi
id_asal_instansi
nama_asal_instansi

asal instansi

angket tutor

id_tutor
pass_tutor
nama_tutor
tgl_lahir_tutor
email_tutor
jk_tutor
alamat_tutor
no_tlp_tutor

pokjar tutor
asal tutor
pertanyaan

mata kuliah
id_mk
nama_mk
semester

mata kuliah

id_pertanyaan
nama_pertanyaan

prodi
id_prodi
nama_prodi

Relation_110

Relation_1764
Relation_1763
pertemuan

detail mk

id_pertemuan
jam_pertemuan
detail tutor

detail angket
jawaban angket

angket
id_angket
tgl_mengisi
total
rata_rata
saran
status

Relation_109

mahasiswa

Relation_1664
Relation_1767
Relation_1539
prodi mhs

detail jadwal

Detail Pertemuan
Relation_1768

Jadwal Mahasiswa
Relation_1537

Relation_1666

nim
pass_mhs
nama_mhs
tgl_lahir_mhs
email_mhs
jk_mhs
alamat_mhs
no_tlp_mhs
kelas

asal mhs

kota
id_kota
nama_kota

Relation_1665

Tanggal Pertemuan
tanggal_pertemuan
hari

Kelas Pertemuan

Relation_1113

pokjar

Relation_1527
penjadwalan

Relation_1526

id_penjadwalan
persetujuan kepala
persetujuan koordinator
thn_ajaran
semester
tahap

kelas
id_kelas
nama_kelas

Relation_1771
prodi
pokjar
id_pokjar
nama_pokjar
alamat_pokjar

pokjar mhs
pokjar mhs
kota pokjar
kabupaten

peg pokjar
kab pokjar

jadwal pegawai
jabatan
id_jabatan
nama_jabatan

jabatan peg

id_kab
nama_kab

pegawai
id_peg
pass_peg
nama_peg
tgl_lahir_peg
email_peg
jk_peg
alamat_peg
no_tlp_peg

asal pegawai

Gambar 6 Diagram CDM
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2.

Sedangkan Physical Data Model (PDM) adalah organisasi fisik dalam
suatu format grafis yang menghasilkan catatan modifikasi dan rancangan
database yang mempertimbangkan perangkat lunak dan penyimpanan
data struktur. PDM didapatkan dari hasil generate CDM dengan atribut
yang diperluas. Berdasarkan diagram CDM sebelumnya, dapat
dijabarkan diagram untuk menggabarkan struktur dari tabel secara fisik
bila diterapkan pada software DBMS (Data Bese Manageent System)
dalam hal ini MySQL. Gambaran lengkap dari PDM aplikasi system
evaluasi tutor oleh mahasiswa ditunjukkan pada Gambar 7.
DETAIL_ANGKET

PERTANYAAN
ID _PERTANYAAN
CHAR(3)
NAMA_PERTANYAAN VARCHAR(100)

ID _PERTANYAAN CHAR(3)
NO_ANGKET
VARCHAR(15)
JAWABAN_ANGKET IN TEGER
NO_ANGKET = NO_ANGKET

ID _PERTANYAAN = ID _PERTANYAAN
ID _TUTOR = ID _TUTOR

NIM = NIM
ID _PENJADWALAN = ID _PENJADWALAN

ANGKET
NO_ANGKET
NIM
ID _TUTOR
TGL_MENGISI
TOTAL
RATA_RATA
SARAN
ID _PENJADWALAN

VARCHAR(15)
CHAR(10)
CHAR(10)
DATE
IN TEGER
IN TEGER
LONG VARBIN ARY
CHAR(10)

TUTOR

ASAL_IN STANSI
ID _ASAL_IN STANSI
NAMA_ASAL_IN STANSI

CHAR(8)
VARCHAR(50)

PERTEMUAN

ID _TUTOR
ID _ASAL_IN STANSI
ID _KOTA
PASS_TUTOR
NAMA_TUTOR
ID _ASAL_IN STANSI = ID _ASAL_IN STANSI
TGL_LAHIR _TUTOR
EMAIL_TUTOR
JK_TUTOR
ALAMAT_TUTOR
NO_TLP_TUTOR
ID _POKJAR

CHAR(10)
CHAR(8)
CHAR(10)
JADWAL_MAHASISWA
VARCHAR(32) ID _TUTOR = ID _TUTOR
NIM
CHAR(10)
CHAR(50)
ID _PENJADWALAN CHAR(10)
DATE
VARCHAR(30)
CHAR(1)
VARCHAR(100)
MATA_KULIAH
VARCHAR(15)
ID _MK
CHAR(8)
CHAR(8)
ID _MK= ID _MK NAMA_MK VARCHAR(50)
ID _PRODI CHAR(10)
SEMESTER CHAR(1)

ID _PERTEMUAN CHAR(1)
JAM_PERTEMUAN VARCHAR(11)

ID _PRODI = ID _PRODI

ID _PERTEMUAN = ID _PERTEMUAN
DETAIL_TUTOR
DETAIL_PERTEMUAN
TANGGAL_PERTEMUAN
ID _KELAS
ID _PERTEMUAN

DATE
CHAR(1)
CHAR(1)

TANGGAL_PERTEMUAN
ID _KELAS
ID _PERTEMUAN
ID _PENJADWALAN
ID _MK
ID _TUTOR

DATE
CHAR(1)
CHAR(1)
ID _MK= ID _MK
CHAR(10) ID _TUTOR = ID _TUTOR
CHAR(8)
CHAR(10)

DETAIL_MK
PRODI

ID _MK CHAR(8)
ID _TUTOR CHAR(10)

ID _PRODI CHAR(10)
NAMA_PRODI VARCHAR(50)

ID _POKJAR = ID _POKJAR

NIM = NIM

ID _KOTA = ID _KOTA

MAHASISWA

NIM
ID _PRODI
ID _POKJAR
ID _KOTA
PASS_MHS
NAMA_MHS
TGL_LAHIR _MHS
EMAIL_MHS
ID _PRODI = ID _PRODI
JK_MHS
ALAMAT_MHS
NO_TLP_MHS
KELAS1

CHAR(10)
CHAR(10)
CHAR(8)
CHAR(10)
VARCHAR(32)
VARCHAR(50)
DATE
VARCHAR(30)
CHAR(1)
VARCHAR(100)
VARCHAR(15)
CHAR(1)

ID _KOTA = ID _KOTA

DETAIL_JADWAL
TANGGAL_PERTEMUAN = TANGGAL_PERTEMUAN
ID _KELAS = ID _KELAS
ID _PERTEMUAN = ID _PERTEMUAN
TANGGAL_PERTEMUAN = TANGGAL_PERTEMUAN
ID _KELAS = ID _KELAS
ID _PERTEMUAN = ID _PERTEMUAN
ID _PENJADWALAN = ID _PENJADWALAN

TANGGAL_PERTEMUAN
TANGGAL_PERTEMUAN
HARI

DATE
CHAR(1)

TANGGAL_PERTEMUAN = TANGGAL_PERTEMUAN
ID _KELAS
= ID _KELAS
ID _KELAS
= ID _KELAS

ID _PENJADWALAN
ID _KELAS
TANGGAL_PERTEMUAN
ID _PERTEMUAN

CHAR(10)
CHAR(1)
DATE
CHAR(1)

ID _KOTA = ID _KOTA
ID _POKJAR = ID _POKJAR

KELAS_PERTEMUAN
TANGGAL_PERTEMUAN
ID _KELAS
ID _POKJAR

DATE
CHAR(1)
CHAR(8)

POKJAR
ID _POKJAR
ID _KOTA
ID _KAB
NAMA_POKJAR
ALAMAT_POKJAR

ID _POKJAR = ID _POKJAR

TANGGAL_PERTEMUAN = TANGGAL_PERTEMUAN

KELAS
ID _KELAS CHAR(1)
NAMA_KELAS VARCHAR(2)

KOTA
ID _KOTA CHAR(10)
NAMA_KOTA CHAR(30)

CHAR(8)
CHAR(10)
CHAR(8)
VARCHAR(30)
VARCHAR(100)

KABUPATEN
ID _KAB CHAR(8)
NAMA_KAB VARCHAR(20)
ID _KAB = ID _KAB

PENJADWALAN
ID _PENJADWALAN
ID _PEG
ID _PRODI
PERSETUJUAN_KEPALA
PERSETUJUAN_KOORDIN ATOR
THN_AJARAN1
SEMESTER1
TAHAP

CHAR(10)
CHAR(18)
CHAR(10)
VARCHAR(1)
VARCHAR(1)
VARCHAR(6)
CHAR(1)
CHAR(1)

JABATAN
ID _JABATAN
CHAR(8)
NAMA_JABATAN VARCHAR(20)

ID _PENJADWALAN = ID _PENJADWALAN
ID _PENJADWALAN = ID _PENJADWALAN
ID _PRODI = ID _PRODI
PEGAWAI
ID _PEG = ID _PEG

ID _PEG
ID _JABATAN
ID _POKJAR
ID _KOTA
PASS_PEG
NAMA_PEG
ID _JABATAN = ID_JABATAN TGL_LAHIR _PEG
EMAIL_PEG
JK_PEG
ALAMAT_PEG
NO_TLP_PEG

CHAR(18)
CHAR(8)
CHAR(8)
CHAR(10)
VARCHAR(32)
VARCHAR(50)
DATE
VARCHAR(30)
CHAR(1)
VARCHAR(100)
VARCHAR(15)

ID _POKJAR = ID _POKJAR

ID _KOTA = ID _KOTA

Gambar 7 Diagram PDM
B.
Rancangan terakhir adalah desain input dan output. Desain input adalah
desain yang digunakan untuk menerima masukan data yang akan disimpan ke
dalam database dan nantinya akan digunakan ke dalam proses transaksi maupun
sebagai output yang dilaporkan. Diantara desain input adalah input data tutor,
input data mahasiswa, dan input data angket evaluasi sebagaimana terlihat dalam
Gambar 8, 9, dan 10.
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Gambar 8 Desain form input data tutor

Gambar 9 Desain form input mahasiswa

Gambar 10 Desain form angket evaluasi
Sementara itu, desain output aplikasi sistem evaluasi tutor terdiri dari dua,
yaitu laporan grafik hasil evaluasi tutor dan laporan jadwal tutorial. Laporan
grafik hasil evaluasi adalah laporan yang menjelaskan tentang hasil evaluasi yang
diambil dari hasil penilaian angket yang telah diisi oleh mahasiswa. Sedangkan
laporan jadwal tutorial adalah sebuah jadwal yang dikeluarkan dari data
pencatatatn jadwal. Desain ouput jadwal tutorial ditunjukkan pada Gambar 11.
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Gambar 11 Desain laporan jadwal tutorial tatap muka
II.

Implementasi dan Uji Coba Sistem
Tahap terakhir dalam perancangan sistem evaluasi tutor berbasis online ini

adalah implementasi dan ujicoba. Implementasi sistem dilakukan dengan
menggunakan

kode

pemrograman

pseudocode

berbasis

pada

bahasa

pemrograman, sehingga mudah untuk menggambarkan algoritma yang akan
dikomunikasikan kepada programmer. Prosedur penggunaan sistem digambarkan
dengan menggunakan bagan alir sistem (Sistem Flowchart).
Salah satu implementasi yang dibangun adalah sistem flowchart pengisian
angket evaluasi tutor oleh mahasiswa. Sistem ini hanya dapat diakses oleh
mahasiswa dengan cara mengisikan form angket yang ditampilkan oleh sistem dan
selanjutnya mahasiswa memberikan penilaian terhadap kinerja tutor pada satu
semester. Sistem flowchart pengisian angket evaluasi dapat dilihat pada Gambar
12.

Gambar 12. Sistem flowchart login
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Sedangkan, uji coba sistem evaluasi tutor berbasis online dilakukan
dengan menggunakan metode black box testing, yaitu pengujian yang dilakukan
dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari
perangkat lunak. Uji coba juga dilakukan oleh ahli desain dan media.
Uji coba sistem bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan
dengan baik atau tidak, dan mengetahui seberapa banyak kesalahan yang ada pada
sistem. Apabila terdapat kesalahan, maka sistem akan diperbaiki dan diuji
kembali. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian proses pengelolaan data
master, pengujian proses pengisian angket evaluasi, pengujian proses pengelolaan
angket evaluasi, pengujian proses penjadwalan, pengujian proses persetujuan
penjadwalan, dan pengujian pembuatan laporan. Hasil uji coba sistem evaluasi
tutor dapat dilihat pada Tabel 1.

N
o

Input

1

Memasukkan
data mahasiswa
secara lengkap
Tidak
memasukkan
data mahasiswa
secara lengkap
atau tidak
sesuai
Memasukkan
data angket
evaluasi secara
lengkap
Tidak
memasukkan
data angket
evaluasi secara
lengkap atau
tidak sesuai
Memasukkan
data penilaian
tutor
Tidak
memasukkan
data penilaian
tutor atau tidak
sesuai

2

3

Expected
output
Tampil data
mahasiswa
baru
Tampil
notifikasi
/alert bahwa
data harus
diisi

Hasil
Sesuai

Sesuai

Menyimpan
data angket ke
database

Sesuai

Menampilkan
notifikasi/alert
bahwa data
harus diisi

Sesuai

Menampilkan
grafik view
dan laporan
Menampilkan
notifikasi/alert
bahwa data
harus diisi

Sesuai

Sesuai
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4

5

6

Memasukkan
Menyimpan
data
data
penjadwalan
penjadwalan
secara lengkap
ke database
Tidak
Data tidak
memasukkan
tersimpan
data
penjadwalan
secara lengkap
atau tidak
sesuai
Menyetujui
Mengupdate
dengan
data
menggunakan
persetujuan ke
klik pada button database
setuju
Tidak memilih
Data tidak
radio button
berubah
setuju pada
form atau tidak
sesuai
Klik button
Menampilkan
Cetak
laporan
Tidak Klik
Laporan tidak
button cetak
tampil
Tabel 1. Uji Coba Sistem

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Sesuai
Sesuai

Hasil evaluasi sistem yang dilakukan terhadap proses pengelolaan data
master dan proses pengisian angket dapat dilihat pada Gambar 13 dan 14.

Gambar 13 Tampilan Data Master Mahasiswa
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Gambar 14 Tampilan Pengisian Angket
Berdasarkan hasil ujicoba yang dilakukan baik dengan menggunakan
metode black box testin dan validasi oleh ahli desain dan media diperoleh hasil
bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Fungsi-fungsi yang
ada pada sistem yang digunakan untuk mengelola data tutor, data mahasiswa,
data matakuliah, data pertanyaan untuk evaluasi tutor sudah mewakili kebutuhan
untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja tutor guna meningkatkan kualitas
layanan tutorial tatap muka pada pendidikan jarak jauh.

KESIMPULAN
Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa evaluasi tutor yang
dilakukan

selama

ini

dengan

menggunakan

angket

memiliki

berbagai

permasalahan. Hasil penelitian ini mendukung temuan Kertiasih, dkk (2015) yang
menyatakan bahwa evaluasi manual dengan menggunakan angket memiliki
banyak kelemahan, diantaranya, memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak
untuk memproduksi instrumennnya, proses pemeriksaan evaluasi dengan
instrumen tercetak cukup rumit, sehingga memerlukan waktu bayak dan
cenderung membosankan, secara psikologis evaluasi manual sering menimbulkan
kecemasan pada peserta tes.
Aplikasi

sistem

evaluasi

tutor

berbasis

online

sudah

berhasil

dikembangkan yang digambarkan dengan menggunakan Data Flow Diagram
(DFD). Berdasarkan hasil ujicoba yang dilakukan baik dengan menggunakan
metode black box testin dan validasi oleh ahli desain dan media menunjukkan
bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan untuk melakukan
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evaluasi terhadap kinerja tutor guna meningkatkan kualitas layanan tutorial tatap
muka pada pendidikan jarak jauh.
Beberapa hal yang diharapkan untuk dikembangkan agar rancangan sistem
evaluasi tutor oleh mahasiswa bisa lebih bermanfaat adalah menyempurnakan
aplikasi sistem yang dapat merekomendasikan tutor layak atau tidak untuk
semester berikutnya. Selain itu, mengusulkan penggunaan aplikasi sistem evaluasi
tutor oleh mahasiswa secara meluas di UT, bahkan jika memungkinkan seluruh
UPBJJ-UT

disarankan untuk memanfaatkan aplikasi ini ketika pelaksanaan

tutorial.
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ABSTRAK
Tulisan ini menjelaskan persepsi mahasiswa pada metode diskusi dan perbedaannya terhadap
hasil studi pendidikan kewarganegaraan. Penulis menggunakan rancangan penelitian kausal
komparatif dengan populasi 120 dan jumlah sampel 52. Teknik pengumpulan data menggunakan
angket dan dokumentasi. Analisis menggunakan deskriptif dan uji beda. Temuan dalam tulisan ini
bahwa: pertama, metode diskusi dipersepsikan dapat mempercepat memperoleh pengetahuan;
dapat mempermudah dalam memahaman suatu pengetahuan baru; dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kritis; dapat mempermudah memahami fakta dan opini; dapat membantu
mahasiswa berpikir logis. Kedua. mahasiswa yang memiliki persepsi tinggi dan rendah pada
metode diskusi tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap hasil studi
pendidikan kewarganegaraan. Saran dalam tulisan ini agar sampel lebih diperbanyak, hasil
belajar tidak menggambil dari dokumen melainkan melalui tes.
Kata Kunci: metode diskusi, prestasi akademik, persepsi mahasiswa

PENDAHULUAN
Strategi pembelajaran aktif bermanfaat meningkatkan pemahaman, retensi
dibandingkan belajar pasif yang dihasilkan dari kuliah konvensional (Hall, 2011).
Bahwa

pendekatan

pembelajaran

yang

menggabungkan

konstruktivis,

pembelajaran aktif, dengan falsafah berpusat pada pebelajar paling efektif untuk
meningkatkan berpikir kritis pebelajar (Walker, 2003). Diskusi menjadi bagian
dari pada metode pembelajaran aktif karena melibatkan peran serta pebelajar.
Slavin (2006) menjelaskan metode diskusi bagian dari pembelajaran,
karena banyak alasan; (1) topik subjektif dan kontoversi, (2) konsep yang sulit dan
baru, dan (3) sasaran afektif. Gunter, Estes & Schwab (2003) menjelaskan bahwa
diskusi dibagi menjadi dua; diskusi kelompok besar dan diskusi kelompok kecil.
Johnson & Johnson (1999) bahwa diskusi kelompok kecil mempunyai efek yang
lebih besar pada pencapaian pebelajar, jika pebelajar didorong untuk terlibat
dalam kontoversi bukan sekadar mencari persamaan pandangan.
Kukuru (2012) menjelaskan diskusi menjadi salah satu metode
pembelajaran yang efektif. Sebelum melakukan diskusi pembelajar perlu
mengatur konten dan perangkat belajar. Pembelajar mengetahui kemampuan
pebelajar dan mengaitkan kemampuan pebelajar dengan pengalaman baru yang
akan didapatkan sehingga ada persamaan konsep. Rahman,

Khalil,

Jumani,
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Ajma, Malik, & Sharif (2011) menemukan metode diskusi lebih efektif daripada
metode ceramah. Studi ini merekomendasikan bahwa pembelajar dapat memilih
metode diskusi dalam pembelajaran studi sosial. McMahon (2009) menegaskan
setelah diskusi pemikiran tingkat tinggi kelompok tampak bergerak ke tingkat
kognitif, mereka menggunakan diskusi untuk membentuk tanggapan berpikir
kritis. Suhari (2014) menjelaskan metode diskusi lebih baik dalam pencapaian
hasil belajar dari pada metode simulasi pada mata kuliah pendidikan
kewarganegaraan. Metode pembelajaran menjadi faktor yang mempengaruhi
dalam meningkatkan hasil pembelajaran (Reigeluth 1983 dan Degeng, 2012).
Namun penulis mencoba melihatnya dari sisi yang berbeda, yakni apakah
mahasiswa memiliki persepsi yang sama pada metode diskusi sebagai faktor yang
menentukan hasil belajar? Jika dicermati persepsi merupakan proses psikologis
dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga
membentuk proses berpikir (Walgito, 1981). Di dalam persepsi terjadi proses
pengamatan yang berasal dari suatu kognisi, yang secara terus menerus
dipengaruhi oleh informasi dari lingkungan individu tersebut. Di dalam proses
persepsi individu di tuntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu obyek
yang dapat bersifat positif atau negatif, senang atau tidak senang, dan sebagainya.
Dengan adanya persepsi maka akan terbentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan
yang agak stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang
tertentu pula.
Khasanah & Istiningrum (2012) menemukan persepsi siswa tentang
metode mengajar guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi
belajar. Mayasari, Mustami'ah & Warnitidak (2010) menemukan tidak ada
hubungan antara persepsi mahasiswa terhadap metode pengajaran dosen dengan
dengan kecenderungan prokrastinasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi.
Dua riset di atas mengasilkan penelitian yang tidak sama dengan demikian tulisan
ini bermaksud menjelaskan persepsi mahasiswa pada metode diskusi dan apakah
perbedaan persepsi pada metode diskusi dapat mengarah pada perbedaan hasil
belajar?
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kauasal komparatif
bertujuan untuk mengungkap kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antara
variabel tanpa memanipulasi suatu variabel. Artinya, variabel-variabel yang akan
diuji hubungan kasualnya telah terjadi dalam kondisi yang wajar. Penelitian dalam
rancangan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan terhadap variabel
akibat terlebih dahulu baru kemudian pengamatan terhadap variabel yang diduga
menyebakannya. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 120 yang dikenakan
sebagai sampel sebanyak 52 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan
kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner terdiri dari sepuluh pertanyaan
menggunakan skala Likert empat poin (1 = sangat tidak setuju , 5 = sangat setuju).
Dokumentasi berupa nilai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hasil
kuesioner dibagi menjadi dua kategori mahasiswa yang memiliki persepsi tinggi
jika skor > 4, dan persepsi rendah jika sekor < 4. Analisis menggunakan analisis
deskriptif dan uji beda.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Persepsi mahasiswa terhadap metode debat
N
o

Pertanyaan

Skor

1.

Saya lebih cepat memperoleh pengetahuan baru melalui diskusi

4.32

2.

Saya memperoleh pemahaman baru tentang bidang topik tertentu
melalui diskusi

4.19

3.

Saya merasa nyaman menjelaskan topik tertentu melalui diskusi

3.88

4.

Dengan diskusi membatu saya memahami fakta dan opini

4.05

5.

Dengan diskusi saya dapat menyampaikan pendapat dengan baik

3.82

6.

Saya bisa mempertahankan argumentasi dalam diskusi

3.44

7.

Saya bisa mendapatkan pengetahuan tambahan pada mata kuliah
tertentu hanya dengan mendengarkan jalannya diskusi

3.69

8.

Proses diskusi membuat saya dapat berpikir logis

4.00

9.

Proses diskusi membantu saya meningkatkan kemampuan berpikir kritis

4.11

Saya lebih suka untuk mempersiapkan diri dalam diskusi daripada
mengerjakan esai

3.75

10
.

Tabel 1 menjelsakan mahasiswa percaya bahwa metode diskusi dapat
mempercepat dalam memperoleh pengetahuan baru jika dikonversi 86,4%.
Mahasiswa percaya bahwa metode diskusi dapat mempercepat memperoleh
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pemahman pada pengetahuan baru jika dikonversi 83,8%. Mahasiswa percaya
bahwa metode diskusi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis jika
dikonversi 82,2%. Mahasiswa percaya bahwa metode diskusi dapat memudahkan
membedakan antara fakta dan opini jika dikonversi 81%. Mahasiswa percaya
bahwa metode diskusi dapat membantu mereka berpikir secara logis 80%. Kelima
hal di atas mendapatkan persepsi dari mahasiswa kategori tinggi dengan sekor >
4. Dan lima lainnya berkategori rendah mahasiswa percaya bahwa metode diskusi
menjadi lebih nyaman dalam menjelaskan topik tertentu melalui diskusi 77.6%.
Mahasiswa percaya bahwa metode diskusi dapat menyampaikan pendapat dengan
baik 76.4. Mahasiswa lebih suka untuk mempersiapkan diri dalam diskusi
daripada mengerjakan esai 75%. Mereka mendapatkan pengetahuan tambahan
pada mata kuliah tertentu hanya dengan mendengarkan jalannya diskusi 73.8%.
Mereka percaya bisa mempertahankan argumentasi dalam diskusi 8.8%.
Persepsi merupakan suatu fungsi psikologis (melalui organ-organ sensoris)
yang memungkinkan individu menerima dan mengolah informasi dari lingkungan
dan

mengadakan

perubahan-perubahan

di

lingkungannya.

Pengalaman-

pengalaman masa lalu akan ikut membentuk suatu organisasi kognisi yang relatif
stabil dalam diri individu inilah yang turut menentukan persepsi individu. Hal ini
tidak berarti, bahwa presepsi seseorang tidak dapat di ubah. Persepsi seseorang
sewaktu-waktu dapat berubah dan diubah apabila pengamat berkesimpulan,
bahwa persepsinya tidak sesuai dengan kesan sebenarnya.
Tabel 2. Group Statistics
Kategori persepsi
N
hasil_belajar_pkn

Mean

Std. Deviation

rendah

26

74.8750

9.08412

tinggi

26

76.2596

10.09814

Tabel 2 menjelaskan bahwa secara deskriptif nilai rata-rata hasil belajar
PKn mahasiswa yang memiliki persepsi tinggi dan rendah memiliki perbedaan
sebesar

1.38462.

Simpangan datanya lebih baik kelompok mahasiswa yang

memiliki persepsi rendah.
Tabel 3. Independent Samples Test
hasil_belajar_pkn
Equal variances assumed
Levene's Test for Equality
of Variances

F
Sig.

t-test for Equality of Means t

.215
.645
-.520
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50

Sig. (2-tailed)
Mean Difference

.606
-1.38462

Pada tabel 3 pada pemahaman konsep diasumsikan varians sama atau
homogen didapat F hitung 0,215 dengan signifikansi 0,648. berarti data homogen.
Didapat t hitung 0.52, derajat kebebasan 50, perbedaan rata-rata 1.38462 dan
signifikansinya 0,606. Berarti tidak terdapat perbedaan antara mahasiswa yang
memiliki persepsi tinggi dengan mahasiswa yang memiliki persepsi rendah
terhadap hasil belajar PKn. Adapun ketentuan pengambilan kesimpulan
penerimaan dan penolakan hipotesis apabila signifikan di bawah atau sama
dengan 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak.
Penulis menganggap penolakan hipotesis disebabkan karena metode
penelitian dan konsep. Desain penelitian yang menggunakan rancangan kauasal
komparatif memiliki beberapa kelemahan: peneliti tidak dapat mengontrol
variabel-variabel yang berpengaruh terhadap hasil belajar, hasil belajar diperoleh
bukan melalui proses pengukuran yang dilakukan peneliti melaikan dokumen
yang tersedia. Jumlah sampel dalam peneliti sedikit kurang dari 60.
Penulis memahami bahwa pengukurun terhadap persepsi seseorang relatif
subjektif, karena mahasiswa memiliki kecenderungan cara belajar yang berbeda
dengan mahasiswa yang lainnya. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan
seorang mahasiswa yang memiliki persepsi rendah pada metode diskusi memiliki
kecenderungan belejar secara berbeda yang memungkinkan individu tersebut
belajar secara lebih baik untuk mendapatkan prestasi belajar yang lebih tinggi.
Metode diskusi yang dilakukan di kelas tidak sepenuhmya terkontrol oleh peneliti,
yang tidak menutup kemungkinan adanya ketidak sesuaian konsep dengan praktik
di kelas.

KESIMPULAN
Penelitian ini dapat disimpulkan: pertama metode diskusi dipersepsikan
dapat mempercepat memperoleh pengetahuan; metode diskusi dipersepsikan dapat
mempermudah dalam memahaman suatu pengetahuan baru; metode diskusi
dipersepsikan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis; metode diskusi
dipersepsikan dapat mempermudah memahami fakta dan opini; metode diskusi
dipersepsikan dapat membantu mahasiswa berpikir logis. Kelima hal di atas
mendapatkan persepsi dari mahasiswa kategori tinggi dengan sekor > 4. Separoh
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dari persepsi ini berkatogeri rendah. Kedua, mahasiswa yang memiliki persepsi
tinggi dan rendah pada metode diskusi tidak menunjukkan adanya perbedaan yang
signifikan terhadap hasil studi pendidikan kewarganegaraan.
Saran dalam tulisan ini agar sampel lebih diperbanyak, hasil belajar tidak
menggambil dari dokumen melainkan melalui tes, tidak menggunakan desaian
penelitian kausal komparasi.
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PERPADUAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW II
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ABSTRAK
Pola pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Jabung masih cenderung didominasi oleh guru, dimana
siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan belum bisa terlibat
secara langsung dalam proses pembelajaran. Solusi pemecahan masalah tersebut perlu
diterapkan suatu pembelajaran yang tepat. Perpaduan model Jigsaw II dengan game puzzle
dipilih untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan keterampilan sosial. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan keterampilan sosial mata pelajaran IPA
kelas VIII-F di SMP Negeri 1 Jabung Kabupaten Malang. Jenis penelitian adalah penelitian
tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 Jabung, semester
ganjil tahun ajaran 2014/2015. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah
pengumpulan data. Hasil penelitian adalah nilai rata-rata masing-masing siklus. Nilai rata-rata
hasil belajar siswa pada siklus I yaitu 73,82 dan pada siklus II mencapai 78,67. Nilai rata-rata
keterampilan sosial siswa pada siklus I yaitu 69% dan pada siklus II sebesar 81%. Dapat
disimpulakan bahwa penerapan model pembelajaran Jigsai II dengan game puzzle dapat
meningkatkan hasil belajar kognitif dan keterampilan sosial siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1
Jabung.
Kata Kunci : Jigsaw II, game puzzle, hasil belajar kognitif, keterampilan sosial.

LATAR BELAKANG
Perkembangan keilmuan dalam bidang pendidikan, membuat perhatian
para praktisi pendidikan untuk membuat inovasi khususnya dalam belajar dan
pembelajaran

ditunjukkan

dengan

adanya

kemauan

dan

kemampuan

melaksanakan perubahan cara pandang dari behavioristik menuju konstruktivistik.
Guru dituntut dan ditantang untuk dapat mengaktifkan dan memberdayakan siswa
belajar secara aktif, kreatif, dan inovatif.
Pada tanggal 25 Agustus 2014 peneliti melakukan pengamatan ke SMP
Negeri 1 Jabung Kabupaten Malang, peneliti mendapat kesempatan langsung
bertemu dengan guru IPA kelas VIII. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti
menemukan empat permasalahan yang terjadi di kelas yang membuat siswa
kesulitan memahami materi yang disampaikan guru. Empat permasalahan tersebut
antara lain: (1) siswa tidak berani menyampaikan pendapat karena takut salah, (2)
siswa kurang bisa menghubung-kan materi pelajaran IPA dengan kejadian di
lingkungan sehari-hari, (3) guru kurang melakukan kegiatan yang bisa membuat
siswa berfikir kritis, (4) siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
soal-soal yang diberikan oleh guru.
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Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan untuk membuat
siswa aktif adalah model pembelajaran kooperatif. Slavin (2005) mengemukakan
dengan pembelajaran kooperatif, siswa melakukan belajar bersama menuntaskan
materi dan saling berbagi pemikiran. Model pembelajaran kooperatif memiliki
bermacam-macam tipe yang dapat digunakan dan dikembangkan antara lain:
Jigsaw, Think Pairs Share (TPS) dan Team Games Tournamen (TGT). Slavin
(2005) mengemukakan bahwa model pembelajar-an kooperatif Jigsaw adalah
salah satu model pembelajaran kooperatif yang pertama kali diterapkan oleh Elliot
Aronson dan rekan-rekan pada tahun 1971 dan dipublikasikan tahun 1978.
Pada awalnya penerapan model pembelajaran jigsaw bertujuan untuk
mengurangi rasa kompetisi pembelajar dan masalah ras yang terdapat disebuah
kelas yang berada di Austin, Texas. Namun seiiring dengan perkembangan jaman
Slavin mengadaptasi Jigsaw menjadi lebih praktis dan mudah menjadi Jigsaw II.
Beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran kooperatif Jigsaw
II memiliki dampak positif terhadap siswa yang memiliki hasil belajar rendah,
antara lain penelitian Chusniyah (2011) menyimpulkan bahwa strategi
pembelajaran kooperatif model Jigsaw dapat meningkatkan motivasi dan prestasi
belajar siswa pada materi peran kalor pada suatu benda dan aplikasinya dalam
kehidupan sehari-hari. Penelitian Indiartiningsih (2011) menyimpulkan bahwa
pembelajaran kooperatif Jigsaw dengan menggunakan perangkat pola PBMP
dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa kelas VII-1 SMP
Negeri 1 Probolinggo.
Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan ditemukan masih banyak
kekurangan, yang diataranya: (1) kelas sulit di kendalikan, karena pada awal
pembentukan kelompok awal siswa dikelompokkan secara heterogen, (2) pada
saat penyampaian materi ahli di kelompok asal banyak siswa yang merasa kurang
percay a diri sehingga banyak materi ahli yang tidak bisa tersampaikan sempurna
di kelompok asal, serta (3) pada akhir proses siswa hanya diberi penilain
berdasarkan proses diskusi saja tanpa ada penilaian yang lain.Berdasarkan pada
permasalahan

yang

timbul

dari

penelitian-penelitian

terdahulu,

penulis

mempunyai inisiatif untuk menambahkan teknik pembelajaran, yaitu siswa
diberikan game pembelajaran berupa puzzle. Pemberian game dimaksudkan untuk
melatih siswa dalam bekerjasama tanpa ada rasa canggung dan saling
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berkompetisi pada kelompok asal yang bersifat heterogen. Tujuannya untuk
memperbaiki kekurangan yang timbul dari penerapan model pembelajran Jigsaw
II, sehingga diharapkan bisa sebagai alternatif pemecahan masalah untuk
meningkatkan hasil belajar kognitif dan keterampilan proses siswa di SMP Negeri
1 Jabung. Berikut ini sintaks dari perpaduan model pembelajaran Jigsaw II dengan
game puzzle:
Tabel Sintaks model pembelajaran jigsaw II dipadukan dengan game puzzle
No
Tahapan
Kegiatan Guru
Kegiatan Siswa
1
Pemberian
 Guru membagikan pretes
 Siswa
mendengarkan
materi
dan  Guru memberikan apresepsi
penjelasan
guru
dengan
perumusan
antusias
dan pengantar materi untuk
topik
siswa
 Siswa mencatat materi yang
akan dipelajari
 Guru menentukan materi yang
akan dibahas oleh siswa
2
Pembentukan
 Guru membagi siswa secara  Siswa berkelompok sesuai
kelompok asal
heterogen
dengan instruksi guru
 Pembagian materi diskusi  Siswa
berdiskusi
dalam
disesuaikan dengan tingkat
kelompok asal
kesulitan materi dan tingkat
kognitif siswa
3
Pemberian
 Guru membagikan puzzle yang  Siswa
menjawab
dan
game puzzle
berisi potongan gambar yang
menyusun puzzle
ada pertanyaan yang harus
dijawab dan disusun siswa
4
Pembentukan
 Guru
membentuk
siswa  Siswa berkelompok sesuai
kelompok ahli
menjadi kelompok ahli
dengan materi yang dibahas
 Guru
memberikan
bahan  Siswa berdiskusi memecahkan
materi untuk siswa berupa
masalah yang ditugaskan oleh
rangkuman materi dan alat
guru
praktikum
5
Kembali
ke  Guru mempersilahkan siswa  Siswa memaparkan hasil
kelompok asal
kembali ke kelompok asal
diskusinya bersama kelompok
ahli ke kelompok asal
6
Menyampaikan  Guru menunjuk siswa secara  Siswa mempresentasikan hasil
materi di depan
acak untuk mempresentasikan
diskusi di depan kelas
kelas
hasil diskusinya
(presentasi
hasil diskusi)
7
Rekognisi tim
 Guru
menghitung
skor  Siswa mendengarkan hasil
kemajuan dan skor tim,
dari penghitungan skor
kemudian
guru
memberi
penghargaan
kepadal
kelompok yang memperoleh
skor tertinggi
 Guru mengumumkan hasil
skor, hal ini berguna untuk
memotivasi siswa

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action
reserach) dengan menggunakan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
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Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk menelusuri dan mendapatkan gambaran
tentang tingkah laku dan kinerja subjek penelitian selama penelitian berlangsung.
PTK mempunyai 4 tahap, yakni : perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.
Subjek penelitian siswa kelas VIII-F SMP Negeri 1 Jabung, semester ganjil tahun
pelajaran 2014/2015. Jumlah siswa sebanyak 34 siswa yang mengikuti mata
pelajaran IPA.
Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan validasi
perangkat pembelajaran ke ahli materi dan ahli desain pembelajaran. Kriteria
subjek uji coba ahli materi meliputi: 1) guru mata pelajaran IPA kelas VIII 2)
menguasai materi yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA. Kriteria subjek uji
coba ahli desain pembelajaran meliputi: 1) memiliki latar belakang minimal
pendidikan sarjana (S1) bidang Teknologi Pendidikan 2) memiliki keahlian
tentang desain pesan media pembelajaran.
Kehadiran peneliti di lapangan merupakan hal yang mutlak selama
kegiatan berlangsung. Peneliti bertindak sebagai perancana tindakan, pemberi
tindakan, pengumpul data, dan penganalisis data sekaligus pembuat laporan hasil
penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal tes hasil
belajar, lembar penilaian keterampilan proses, lembar observasi pelaksanaan
pembelajaran untuk siswa dan guru dan format catatan lapangan. Analisis data
dalam penelitian ini dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Data yan
terkumpul kemudian dianalisis dengan melalui tahapan yaitu: 1) mereduksi data
2) menyajikan data. 3) menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji coba ahli materi dilakukan oleh ibu Sri Purwati, S.Pd. selaku guru
mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Jabung. Hasil uji coba ahli materi pada
tanggal 8 Nopember 2014, disimpulkan bahwa materi tersebut tergolong
kualifikasi sangat layak dan tidak perlu revisi. Uji coba ahli desain pembelajaran
dilakukan oleh Dr. Sulthon, M.Pd selaku dosen S1 Teknologi Pendidikan dan
dosen Pascasarjana Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Hasil uji
coba ahli desain pembelajaran pada tanggal 18 Nopember 2014, disimpulkan
bahwa desain pembelajaran tersebut tergolong kualifikasi layak dan tidak perlu
revisi.
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Pada setiap siklus, tahap perancanaan tindakan yaitu meliputi (1)
menyusun RPP. (2) menyiapkan siswa pada tim asal dan tim ahli. (3) menyiapkan
permasalahan yang akan dibahas. (4) menyusun lembar penilaian keterampilan
sosial siswa. (5) menyusun kisi-kisi dan tes hasil belajar kognitif. (6) menyusun
lembar observasi aktivitas guru, lembar aktivitas siswa dan lembar catatan
lapangan.
Pelaksanaan tindakan siklus I terbagi menjadi dua kali pertemuan. Pada
pertemuan pertama pelaksanaan tindakan diawali dengan guru mengucapkan
salam dan mempresensi siswa, selanjutnya guru memulai kegiatan pembelajaran
dengan tahap pendahuluan, yaitu guru memberikan motivasi dan apersepsi pada
siswa. Setelah itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai
serta langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti guru membentuk siswa
menjadi beberapa kelompok yang bersifat heterogen (kelompok asal), kelompok
heterogen terbentuk berdasarkan tingkat kemampuan kognitif, psikotor dan
afektif. Kemudian setiap kelompok asal diberikan game puzzle.Setelah bermain
game puzzle, guru membimbing siswa untuk menentukan topik yang akan dibahas
dan membagi tugas kepada masing-masing siswa. Guru membagi beberapa materi
berdasarkan kesulitan dan banyaknya materi sesuai dengan kemampuan yang
dimiliki oleh siswa.
Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok asal, guru membentuk siswa
dalam kelompok ahli. Kelompok ahli terdiri dari siswa yang membahas materi
yang sama, kelompok ahli bersifat homogen. Berhubung waktu pada pertemuan
pertama tidak mencukupi maka guru membimbing siswa untuk membuat
kesimpulan awal dari masing-masing tim ahli dan guru memberikan tugas pada
tim ahli untuk mencari materi tambahan sesuai dengan topik dari berbagai
sumber.
Berlanjut ke pertemuan kedua, kegiatan pembelajaran diawali dengan guru
memberikan motivasi dan apersepsi kepada siswa kemudian guru menanyakan
kembali tentang tugas yang diberikan dengan sedikit flash back materi pertemuan
sebelumnya. Pada tahap inti, guru kembali membentuk siswa menjadi kelompok
ahli untuk menyatukan hasil pekerjaan rumah yang diberikan dan siswa dalam
kelompok ahli mencatat semua rekaman diskusi untuk selanjutnya akan
dipresentasikan di kelompok asal. Setelah siswa selesai berkelompok di kelompok
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ahli, guru menginstruksikan siswa kembali ke kelompok asal. Dalam kelompok
asal, masing-masing siswa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok ahli.
Setiap siswa bertanggung-jawab mengajarkan materi kepada semua teman yang
ada di kelompok asal sampai mengerti.
Kemudian guru memilih secara acak perwakilan siswa pada kelompok asal
untuk mempresentasikan kesimpulan dari diskusi kelompok asal di depan kelas
dan teman-teman dari kelompok asal lain memberikan pertanyaan dan sanggahan
dari presentasi tersebut. Untuk tahap penutup, guru memberikan siswa tes untuk
melihat kemampuan siswa setelah berdiskusi. Setelah siswa selesai mengerjakan
soal tes, selanjutnya guru memberikan rekognisi atau penghargaan bagi kelompok
asal skor tertinggi dalam proses diskusi, hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa
agar bisa lebih aktif dan lebih giat belajar untuk memperkaya pengetahuan.
Pengamatan tindakan selama proses pembelajaran dilakukan oleh peneliti
dan dibantu oleh dua orang observer. Didapatkan hasil observasi kegiatan guru
dan kegiatan siswa masuk kategori ―baik‖. Untuk pengamatan keterampilan sosial
siswa masuk dalam kategori ―cukup baik‖.
Refleksi tindakan siklus I digunakan untuk menentukan apakah terdapat
kelemahan dan kekurangan dalam tindakan siklus I, disamping itu refleksi
digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah paham materi yaitu dengan
kriteria minimal 85% siswa memiliki rata-rata lebih dari atau sama dengan 75.
Dilihat dari pengerjaan tes akhir didapat 73,82 % siswa mengalami kesuksesan,
sehingga pemberian tindakan pada siklus I masih perlu dilakukan perbaikan
karena siswa masih belum memahami materi yaitu dengan membuat siklus II
dengan memperhatikan kekurangan dan kelemahan yang terdi pada siklus I.
Pelaksanaan tindakan siklus II tidak ada perubahan dalam langkah-langkah
pembelajarannya, namun yang membedakannya yaitu pemberian materi yang
lebih kompleks dari siklus sebelumnya. Pengamatan tindakan selama proses
pembelajaran dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh dua orang observer.
Didapatkan hasil observasi kegiatan guru dan kegiatan siswa masuk kategori
―sangat baik‖. Untuk pengamatan keterampilan sosial siswa masuk dalam kategori
―baik‖.
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SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan dari hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut: (1) penerapan perpaduan model pembelajaran Jigsaw II dengan game
puzzle dapat meningkatan hasil belajar kognitif siswa. Hal ini didasarkan pada
peningkatan jumlah siswa yang tuntas belajar dari siklus I ke siklus II yaitu pada
siklus I siswa yang tuntas belajar sebanyak 22 siswa (64%) dan pada siklus II
sebanyak 33 siswa (97%). Rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada siklus I
mengalami peningkatan 4.85% yaitu dari 73,67 pada silus I dan 78,67 pada siklus
II, (2) penerapan model pembelajaran Jigsaw II dengan game puzzle dapat
meningkatan keterampilan sosial siswa. Hal ini didasarkan pada meningkatnya
jumlah siswa yang memiliki keterampilan siswa dengan kriteria baik. Rata-rata
nilai keterampilan sosial siswa mengalami kenaikan dari siklus I sebesar 69%
dengan kriteria Cukup Baik dan siklus II sebesar 81% dengan kriteria Baik.
Berkaitan dengan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka saran-saran
yang disampaikan dibagi menjadi dua bagian. Pertama, saran yang terkait dengan
kebermanfaatan temuan penelitian untuk pembelajaran. Kedua, diperuntukkan
bagi pelaksanaan penelitian lanjutan.
Saran untuk pemanfaatan dalam pembelajaran. Dalam upaya
penyebaran dan pemanfaatan hasil penelitian dalam pembelajaran, maka diajukan
beberapa saran sebagai berikut: (1) penelitian ini menujukkan bahwa model
pembelajaran Jigsaw II dengan game puzzle yang digunakan merupakan salah
satu alternatif strategi pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran menjadi
lebih efektif. Model pembelajaran jigsaw II dengan game puzzle melatih siswa
untuk saling bekerja sama dan sikap saling menghargai antar teman, (2) pada saat
penelitian peran guru dalam proses pembelajaran sangat penting, yaitu untuk
mengendalikan kelas agar tetap kodusif serta melakukan pembagian kelompok
asal sesuai dengan tingkat kesulitan materi dengan tingkat kognitif siswa, (3)
media game puzzle sebaiknya menggunakan potongan gambar yang sesuai dengan
materi. Pertanyaan yang ada di dalam puzzle juga seputar materi yang akan
dibahas, (4) penggunaan media puzzle sebaiknya diterapkan pada saat
pembentukan kelompok asal, yang bertujuan untuk melatih kerja sama siswa, (5)
guru harus mampu memberikan atau memfasilitasi siswa dengan berbagai sumber
belajar untuk menunjang siswa dalam memperkaya materi.
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Saran untuk penelitian lanjutan. Para peneliti dan praktisi pembelajaran
yan ingin mengembangkan desain pembelajaran dengan menerapkan model
pembelajaran Jigsaw II dengan game puzzle lebih lanjut dari penelitian ini perlu
mempertimbangkan beberapa saran sebagai berikut: (1) bagi peneliti yang lain
untuk bisa menerapkan model pembelajaran Jigsaw II dengan game puzzle di
mata pelajaran yang lain dengan materi yang bersifat tekstual, (2) jika dilihat dari
keefektifan dalam pencapaian kriteria keberhasilan, hasil belajar masih belum
optimal, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian-penelitian
lainnya yang mengkaji tentang strategi penyajian sebagai salah satu dimensi
dalam strategi pembelajaran, (3) diharapkan perlu adanya penelitian lanjutan yang
mengkaji lebih dalam tentang sikap pada saat pembelajaran, (4) untuk penelitian
lebih lanjut sebaiknya bisa menerapkan model pembelajaran kooperatif yang lain,
yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik pebelajar, (5) dapat
dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang sejenis lainnya, agar hasil
penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam skala yang lebih luas.
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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN VIRTUAL LABORATORY
PRAKTIKUM GRAFIKA KOMPUTER PADA PROGRAM STUDI S1
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
Ighfir Rijal Taufiqy, Heru Wahyu Herwanto, I Made Wirawan
Universitas Negeri Malang
Email: ighfir.rijal@gmail.com

ABSTRAK
Praktikum Grafika Komputer merupakan salah satu matakuliah yang wajib dikuasai oleh
mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika Jurusan Teknik Informatika
Universitas Negeri Malang. Ada beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam
perkuliahan Praktikum Grafika Komputer, diantaranya adalah membuat objek primitif dan
membuat fungsi untuk bangun dua dimensi. Pada materi objek primitif ini terdapat sub-materi
menggambar bidang dengan menggunakan fungsi OpenGL dan GLUT. Hasil observasi
menunjukkan bahwa materi pembelajaran dirasa sangat sulit oleh mahasiswa dalam memahami
source code fungsi dan koordinat vertex karena terdapat penggambaran bidang dengan
menggunakan fungsi OpenGL dan GLUT. Selain itu media penunjang berupa jobsheet yang
digunakan selama ini belum mampu secara optimal memberikan panduan praktikum dalam materi
pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pengembangan media pembelajaran
virtual laboratory Praktikum Grafika Komputer sebagai satu solusi yang dapat digunakan oleh
mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Model pengembangan untuk mengembangkan media pembelajaran virtual laboratory Praktikum
Grafika Komputer mengadaptasi dari model pengembangan Sadiman. Tahap-tahap dari model
pengembangan Sadiman antara lain: (1) identifikasi kebutuhan; (2) perumusan tujuan; (3)
perumusan butir-butir materi; (4) perumusan alat pengukur keberhasilan; (5) penulisan naskah
media; (6) tes/uji coba; (7) naskah siap diproduksi. Subjek uji coba dalam pengembangan yaitu
ahli materi dan ahli media serta mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Informatika Jurusan Teknik
Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang angkatan 2011 dengan menggunakan
instrumen pengumpulan data berupa kuesioner rating scale yang kemudian diolah dalam bentuk
persentase menggunakan rumus persentase menurut Arikunto.
Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka didapatkan hasil persentase dari ahli media
sebesar 89%, ahli materi sebesar 93%, uji coba kelompok kecil sebesar 81% dan uji coba
lapangan sebesar 90%. Sehingga didapatkan hasil rata-rata sebesar 88,25% dengan interpretasi
kelayakan “valid” dari batas minimal persentase validitas 76%. Dari analisis data dapat
disimpulkan bahwa media pembelajaran virtual laboratory Praktikum Grafika Komputer secara
keseluruhan dinyatakan layak/valid. Media dapat digunakan sebagai media belajar mahasiswa
secara mandiri ataupun suplemen pembelajaran di kelas.
Kata kunci: pengembangan, media pembelajaran, virtual laboratory, praktikum grafika komputer

PENDAHULUAN
Salah satu lembaga yang meman-faatkan teknologi komputer adalah
lembaga pendidikan. Program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika adalah
salah satu pro-gram studi yang bergerak di bidang tekno-logi informasi dan
komunikasi, khususnya bidang teknik informatika. Mahasiswa pada program studi
ini harus menguasai dua bidang yaitu pendidikan dan teknik infor-matika.
Didalam bidang teknik informatika, ada sejumlah matakuliah yang wajib di-
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kuasai oleh peserta didik program studi ini, salah satunya adalah matakuliah
Praktikum Grafika Komputer. Pada matakuliah ter-sebut, peserta didik dilatih agar
memiliki kemampuan dalam membuat dan mengem-bangkan program-program
grafika kom-puter.
Dalam buku katalog Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas
Negeri Malang Kurikulum 2009 untuk Program Studi S1 Pendidikan Teknik
Informatika, tujuan dari matakuliah Praktikum Grafika Komputer adalah
memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada mahasiswa
tentang algoritma, tools untuk pengembangan, aplikasi, teknik dan pengolahan
grafik, serta implementasinya pada sistem komputer. Matakuliah tersebut
memiliki 4 Satuan Kredit Semester (SKS) dengan 2 Jam semester (Js). Dalam
prak-tikum ini, mahasiswa menggunakan soft-ware Microsoft Visual Studio 2008
Express sebagai tools untuk pengembangan aplikasi. Ada beberapa kompetensi
yang harus di-capai oleh mahasiswa dalam perkuliahan Praktikum Grafika
Komputer ini. Diantara-nya adalah membuat objek primitif dan membuat fungsi
untuk bangun dua dimensi.
Pada materi objek primitif ini ada beberapa sub materi, diantaranya adalah
membuat program dengan menggunakan fungsi dasar menggambar titik, membuat
program yang dapat membentuk bangun simetris, membuat program dengan
meng-gunakan fungsi dasar menggambar dua segitiga yang terpisah dengan
menggunakan GL_TRIANGLES, membuat program yang dapat membuat dua
bangun segi empat terpisah dengan menggunakan GL_QUADS, dan membuat
program yang dapat mem-bentuk bangun bebas dengan menggunakan
GL_POLYGON. Materi fungsi untuk bangun dua dimensi dasar adalah lanjutan
dari materi sebelumnya, akan tetapi di-tambah fungsi GL_TRIANGLE_STRIP,
GL_TRIANGLE_FAN, dan GL_QUAD_-STRIP.
Berdasarkan hasil observasi, materi objek primitif dirasa sangat sulit oleh
mahasiswa dalam memahami source code fungsi dan koordinat vertex karena
terdapat penggambaran bidang dengan menggunakan fungsi OpenGL dan GLUT.
Selain itu media penunjang berupa jobsheet yang digunakan selama ini belum
mampu secara

optimal memberikan

panduan praktikum

dalam

materi

pembelajaran. Maka dari itu, dalam pengembangan ini menjadikan proses belajar
dan kemasan bahan ajar menjadi menarik dan sebagai media penunjang yaitu
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dengan

menggunakan

media

pembelajaran

virtual

laboratory

dalam

menyampaikan materi Praktikum Grafika Komputer kepada mahasiswa
Pendidikan Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang.
Media pembelajaran virtual labo-ratory mempermudah pemahaman mahasiswa yang akhirnya akan mengubah anggapan dari yang sulit menjadi mudah
dalam penguasaan materi. Pemanfaatan dan pengembangan virtual laboratory
menjadi penunjang yang sangat penting dalam pe-ningkatan kualitas pendidikan.
Virtual laboratory merupakan salah satu sarana media pembelajaran berbasiskan
teknologi komputer terkini. Virtual laboratory dipilih sebagai media penunjang
pembelajaran berdasarkan beberapa pertimbangan, di-antaranya: (1) virtual
laboratory dapat mensimulasikan software Microsoft Visual Studio 2008 Express,
(2) virtual laboratory yang dapat digunakan dengan mudah, (3) virtual laboratory
dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai satu solusi dalam pem-belajaran.
Dengan pertimbangan tersebut, diharapkan virtual laboratory dapat di-gunakan
sebagai media penunjang dalam pembelajaran praktikum pemrograman grafika
komputer.
Berdasarkan latar belakang di atas, pentingnya sebuah pengembangan
sumber belajar mandiri untuk materi Praktikum Grafika Komputer serta
evaluasinya berbasis virtual laboratory yang dapat digunakan oleh mahasiswa
Universitas Negeri Malang khususnya program studi S1 Pendidikan Teknik
Informatika dan dapat melibatkan dosen atau asisten secara langsung dalam
proses pembelajaran.
Tujuan dari pengembangan adalah menghasilkan pengembangan materi,
simulasi dan animasi pada kompetensi dasar memahami dasar pemrograman
GLUT dan membuat objek primitif GLUT dengan delapan indikator yaitu, (1)
membuat titik dengan menggunakan fungsi GL_POINTS, (2) membuat garis
dengan menggunakan fungsi GL_LINES, (3) membuat segi empat dengan
menggunakan

fungsi

GL_QUADS,

(4)

membuat

segi

empat

dengan

menggunakan fungsi GL_QUAD_STRIP, (5) membuat segitiga dengan
menggunakan

fungsi

GL_TRIANGLES,

(6)

membuat

segitiga

dengan

menggunakan fungsi GL_TRIANGLE_STRIP, (7) membuat segitiga dengan
menggunakan fungsi GL_TRIANGLE_FAN, dan (8) membuat bidang dengan
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menggunakan fungsi GL_POLYGON serta untuk mengetahui kelayakan media
pembelajaran virtual laboratory Praktikum Grafika Komputer sebagai suplemen
media pembelajaran pada program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika.

METODE
Media pembelajaran yang dikem-bangkan adalah sebuah

virtual

laboratory matakuliah Praktikum Grafika Komputer. Didalam virtual laboratory
ini, terdapat topik materi Praktikum Grafika Komputer pada kompetensi dasar
memahami dasar pemrograman GLUT dan membuat objek primitif GLUT.
Pengguna virtual laboratory ini adalah mahasiswa Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang menempuh matakuliah Praktikum Grafika Komputer. Model pengem-bangan untuk mengembangkan virtual
laboratory sebagai media pembelajaran dalam pengembangan ini mengadaptasi
dari model pengembangan Sadiman. Tahap-tahap dari model pengembangan
Sadiman antara lain, (1) identifikasi kebutuhan; (2) perumusan tujuan; (3)
perumusan butir-butir materi; (4) perumusan alat pengukur ke-berhasilan; (5)
penulisan naskah media; (6) tes/uji coba; (7) naskah siap diproduksi. Sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 mengenai model pengembangan media
pem-belajaran menurut Sadiman.

Gambar 1.1 Model Pengembangan Sadiman (Sadiman, 2008)

Yang menjadi alasan dalam memilih model pengembangan Sadiman
sebagai acuan dalam pengembangan produk adalah pengembangan ini memiliki
kegiatan eva-luasi program media dimana terdapat tiga tahapan, yaitu evaluasi
perseorangan, eva-luasi kelompok kecil, dan evaluasi lapangan. Setelah memperoleh data dari tahapan eva-luasi perseorangan, kemudian media bisa diuji
cobakan ke ahli bidang, sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan media
agar lebih efektif dan efisien.
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Pada tahap identifikasi kebutuhan di-lakukan observasi terhadap
penggunaan media pembelajaran pada matakuliah Prak-tikum Grafika Komputer
pada kompetensi dasar memahami dasar pemrograman GLUT dan membuat objek
primitif GLUT kepada mahasiswa yang telah menempuh mata-kuliah tersebut di
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
Pada tahap ini dilakukan perumusan tujuan dari pengembangan media
pembe-lajaran virtual laboratory ini. Perumusan tujuan disusun berdasarkan
silabus mata-kuliah Praktikum Grafika Komputer. Peru-musan tujuan meliputi:
a. Standar Kompetensi
1) Menguasai dan menerapkan dasar pemrograman grafika komputer
b. Kompetensi Dasar
1) Memahami dasar pemrograman GLUT
2) Membuat objek primitif GLUT
c. Indikator
1) Membuat titik dengan meng-gunakan fungsi GL_POINTS
2) Membuat garis dengan meng-gunakan fungsi GL_LINES
3) Membuat segi empat dengan menggunakan fungsi GL_QUADS
4) Membuat segi empat dengan meng-gunakan fungsi GL_QUAD_STRIP
5) Membuat segitiga dengan meng-gunakan fungsi GL_TRIANGLES
6) Membuat segitiga dengan meng-gunakan fungsi GL_TRIANGLE_-STRIP
7) Membuat segitiga dengan meng-gunakan fungsi GL_TRIANGLE_-FAN
8) Membuat segitiga dengan men-ggunakan fungsi GL_POLYGON
Berdasarkan rumusan tujuan yang telah dikembangkan, maka langkah
selan-jutnya adalah merumuskan butir-butir materi yang akan dikembangkan
dalam naskah media pembelajaran virtual laboratory. Dalam merumuskan butirbutir materi pada virtual laboratory Praktikum Grafika Kom-puter ini terdapat
dua tahapan pokok yaitu perumusan kerangka isi media pembelajaran dan
perancangan virtual laboratory. Ke-giatan awal dalam merancang virtual laboratory ini yaitu membuat brainstorming diagram, flowchart dan storyboard
khusus virtual laboratory. Brainstorming diagram, flowchart dan storyboard
khusus virtual laboratory digunakan sebagai rancangan awal dari media yang
dikembangkan.
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Sebagai pengukur keberhasilan da-lam media pembelajaran ini, dibuat
beberapa soal dengan tipe studi kasus yang mengacu pada indikator dalam tahap
perumusan tujuan. Yang dimaksud dengan soal studi kasus adalah penerapan dari
materi yang sudah dipelajari dalam media pembelajaran. Terdiri dari 20 soal
dengan tingkat pembeda dalam setiap soal.
Penulisan naskah media berupa ran-cangan produksi virtual laboratory.
Ran-cangan produksi ini diidentifikasi ber-dasarkan kajian materi. Isi dari
rancangan produksi ini berupa flowchart media pem-belajaran dan naskah
storyboard.
Secara umum desain pengujian pro-duk pengembangan meliputi tiga
tahap, yaitu uji coba ahli materi, uji coba ahli me-dia, uji coba kelompok kecil dan
uji coba lapangan. Ahli materi dan ahli media dalam pengujian produk adalah
dosen di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
Sedangkan untuk uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan dilakukan pada
mahasiswa program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika Jurusan Teknik
Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang angkatan 2011. Uji coba
kelompok kecil dilakukan pada 10 orang mahasiswa dan uji coba lapangan
dilakukan pada 40 orang mahasiswa.
Jenis data yang terdapat dalam pengembangan merupakan data kualitatif
dan kuantitatif. Data kualitatif terdiri dari hasil saran-saran yang diberikan pada
angket. Sedangkan data kuantitatif di-dapatkan dari hasil skor angket yang
disebarkan. Data-data tersebut didapatkan dari subjek uji coba yakni, ahli media,
ahli materi, mahasiswa uji coba kecil, dan mahasiswa uji coba lapangan.
Instrumen pengumpulan data dalam pengembangan media pembelajaran
ini yaitu instrumen yang menggunakan jenis angket rating scale. Kuesioner
(angket) rating scale adalah kuesioner (angket) yang berisikan pertanyaan diikuti
kolom-kolom yang menunjukkan tingkatan-tingkatan (Sugiyono, 2011). Data
dalam pengem-bangan ini dipaparkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Uji validitas pada media pembelajaran ini adalah validitas ahli media,
validitas ahli materi, validitas kelompok kecil dan validitas la-pangan. Semua
validator memberikan skor dan saran pada kuesioner yang diberikan dan juga
memberikan kesimpulan tentang ke-validan media yang telah diproduksi
(layak/layak perlu direvisi/tidak layak). Hasil pemberian skor dan saran akan
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dianalisis secara deskriptif. Pengolahan data saran dengan validator dijelaskan
dengan analisis deskriptif, sedangkan pengolahan data angket dari validator
dianalisis dengan menggunakan rumus persentase menurut Arikunto (1996)
sebagai berikut.
P 

 x  100 %
 xi

Sedangkan sebagai dasar pengam-bilan keputusan untuk merevisi media
pembelajaran virtual laboratory Praktikum Grafika Komputer digunakan kriteria
kualifikasi penilaian yang diadaptasi dari Arikunto (1996) seperti tampak pada
tabel 1.1.
Tabel 1.1 Kriteria Validitas Analisis Persentase
Persentase (%) Tingkat Kelayakan Keterangan
Valid
Layak/Tidak perlu direvisi
76-100
Cukup Valid
Cukup Layak/Tidak perlu direvisi
51-75
Kurang Valid
Kurang Layak/Revisi sebagian
26-50
Tidak Valid
Tidak Layak/Revisi total
<26

HASIL
Hasil observasi terhadap penggunaan media pembelajaran pada matakuliah
Praktikum Grafika Komputer didapat iden-tifikasi bahwa kebutuhan media pembelajaran pada matakuliah Praktikum Grafika Komputer terutama pada materi
objek primitif di Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika Jurusan
Teknik Elektro Universitas Negeri Malang yakni media yang digunakan selama
ini belum mampu secara optimal meng-gambarkan materi. Selain itu, mahasiswa
memerlukan media penunjang lain yang mampu memberikan gambaran tentang
materi yang masih mengalami ken-dala untuk memahaminya. Maka dari itu,
pengembangan sebuah media penunjang berupa media pembelajaran berbasis
virtual laboratory dapat digunakan dalam Prak-tikum Grafika Komputer atau
sebagai media pembelajaran mandiri, terutama pada materi objek primitif.
Pengembangan yang dilakukan ini, menghasilkan media pembelajaran
berupa virtual laboratory Praktikum Grafika Kom-puter yang dapat digunakan
untuk maha-siswa Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika Jurusan
Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang. Media pembelajaran
hasil pengembangan ini terdiri dari empat pokok bahasan yaitu, (1) fitur
kompetensi digunakan untuk mengetahui Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar,
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dan Indikator pembelajaran yang akan dicapai setelah menggunakan media
pembelajaran ini, (2) fitur materi berisikan materi pengantar grafika komputer,
OpenGL & GLUT, fungsi GL_POINT, fungsi GL_-LINES, fungsi GL_QUADS,
fungsi

GL_-QUAD_STRIP,

fungsi

GL_TRIANGLES,

fungsi

GL_TRIANGLE_STRIP, fungsi GL_TRIANGLE_FAN, dan fungsi GL_POLYGON yang masing-masing dilengkapi dengan animasi sebagai pemantapan
pe-mahaman mahasiswa terhadap materi, (3) fitur virtual laboratory digunakan
untuk mempraktekkan hasil pemahaman dari materi, dan (4) fitur quiz digunakan
sebagai latihan soal dari materi sebelumnya. Tampilan antarmuka halaman utama
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Antarmuka Halaman Utama

Berdasarkan data yang diperoleh, maka didapatkan data akhir sebesar 89%
dari ahli media, 93% dari ahli materi, 81% dari uji coba kelompok kecil dan 90%
dari uji coba lapangan. Hasil rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 88,25%.
Berdasar-kan hasil rata-rata diatas maka media pem-belajaran ini secara
keseluruhan dapat di-nyatakan valid dan tidak perlu direvisi. Rata-rata hasil
validasi dapat digambarkan seperti grafik persentase seperti yang ditun-jukkan
pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3 Grafik Persentase Rata-rata Hasil Validasi
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KESIMPULAN
Hasil akhir dari produk yang dikembangkan ini berupa media pembelajaran virtual laboratory Praktikum Grafika Komputer yang digunakan oleh
mahasiswa program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika di Jurusan Teknik
Elektro Universitas Negeri Malang yang menempuh matakuliah Praktikum
Grafika Komputer. Produk ini merupakan suplemen media pembelajaran
matakuliah Praktikum Grafika Komputer di program studi S1 Pendidikan Teknik
Informatika. Media pembelajaran ini terdiri dari materi, simu-lasi, dan animasi
yang disusun berdasarkan peta kompetensi matakuliah Praktikum Grafika
Komputer. Produk ini berupa beberapa file berekstensi *.swf yang dikemas dalam
bentuk Compact Disk (CD) beserta cover CD dan manual book media pembelajaran ini.
Berdasarkan hasil validitas ke-layakan media maka media pembelajaran
virtual laboratory Praktikum Grafika Komputer secara keseluruhan dapat
dinyatakan valid dan tidak perlu direvisi serta dapat digunakan dalam proses pembelajaran.

SARAN
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari media pembelajaran media
pembelajaran virtual laboratory Praktikum Grafika Komputer disarankan hal-hal
se-bagai berikut: (1) Media pembelajaran sebaiknya digunakan pada komputer
dengan spesifikasi minimal yaitu: processor Intel Pentium® Dual-Core CPU 1.60
GHz, kapasitas memori 512MB RAM, sistem operasi berbasis Windows, dan terinstall perangkat lunak aplikasi Adobe Flash Player 8 atau aplikasi web browser
Google Chrome, (2) Media pembelajaran sebaiknya dijalankan pada resolusi
monitor 1280x769 pixel, (3) Sebelum menggunakan media, mahasiswa dapat
membaca petunjuk peng-gunaan atau manual book agar tidak merasa kebingungan
saat menggunakan media pembelajaran ini.
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PENGARUH STRATEGI BLENDED LEARNING FLEX MODEL
TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN
PADA DIKLAT KOMPETENSI KEJURUAN PROGRAM KEAHLIAN
TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA GURU SMK
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Siyamta
P4TK BOE / VEDC Malang
yamtasiyamta@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan keterampilan,
kemudahan penggunaan feature edmodo untuk pembelajaran serta efektifitas dan efisiensi
pembelajaran pada peserta diklat yang menggunakan flex model, dengan mengkombinasikan
antara online instruction dan face to face instruction pada diklat kompetensi program keahlian
teknik Komputer dan Informatika. Data dikumpulkan dari 19 guru SMK yang mengikuti diklat
kompetensi program keahlian Teknik Komputer dan Informatika pada bulan April tahun 2015.
Pembelajaran ini menggunakan strategi blended learning tipe flex model dengan menggunakan
Edmodo sebagai social learning network (SLN). Untuk mengukur peningkatan pengetahuan
digunakan pretest dan post test, sedangkan peningkatan keterampilannya dilakukan menggunakan
test keterampilan. Pengumpulan data berkaitan dengan strategi pembelajaran digunakan skala
linkert dengan empat kategori, yaitu sangat setuju (SS) setuju (S), ragu-ragu (R), dan tidak setuju
(TS). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan rata-rata naik sebesar sebesar 87.70%.
Berdasarkan data yang diperoleh dari responden, dapat disimpulkan bahwa daya tarik
pembelajaran cukup tinggi sebesar 74% menyatakan sangat setuju dan 26 % setuju. Feature
edmodo dapat digunakan secara mudah dengan jawaban responden sebanyak 68 % sangat setuju,
32 % setuju. Sebanyak 95 % menjawab sangat setuju dan 5 % menyatakan setuju, berkaitan
dengan efektifitas dan efisiensi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan
strategi blended learning type flex model akan diperoleh efektitifas dan efisiensi pembelajaran.
Berdasarkan uji statistic menggunakan SPSS dengan paired samples correlation diperoleh nilai
korelasi sebesar 0.588. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi
baru dalam pembelajaran yang memanfaatkan strategi blended learning flex model.
Kata kunci : pengetahuan, keterampilan, flex model, social learning network.

PENDAHULUAN
Diklat kompetensi kejuruan merupakan salah satu jenis diklat yang
diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan (P4TK / VEDC Malang) yang diperuntukkan bagi Guru
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah Menengah Kejuruan merupakan
salah satu jenis pendidikan menengah di Indonesia yang dirancang agar siswanya
siap memasuki lapangan kerja ketika lulus dari sekolah. Untuk mempersiapkan
lulusan yang siap kerja, maka guru sebagai ujung tombak dalam proses
pembelajaran

perlu

didiklat

terutama

berkaitan

dengan

kemampuan

profesionalnya. Kemampuan professional ini berkaitan dengan kompetensi
kejuruan yang melekat pada setiap paket keahlian. Diklat kompetensi kejuruan
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pada penelitian ini berkaitan dengan materi administrasi sistem operasi dan
administrasi server menggunakan sistem operasi debian. Untuk mencapai efiseinsi
dan efektifitas diklat, maka perlu diterapkan strategi yang sesuai dengan
perkembangan teknologi dan era pada saat ini.
Strategi pembelajaran akan berkembang sesuai dengan perkembangan
jaman dan teknologi pendukungnya. Mulai abad 21, telah terjadi pergeseran
paradigma pembelajaran. Beberapa karakteristik strategi pembelajaran abad 21
menunjukkan bahwa (1) pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik
mencari tahu dari berbagai sumber observasi, (2) pembelajaran diarahkan untuk
mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan masalah, (3)
pembelajaran

diarahkan

untuk

dapat

berfikir

analitis,

bukan

berfikir

mekanistis/rutin, (4) pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan
kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Dengan berkem-bangnya strategi dan
model pembelajaran, berkembang pula model pembelajaran yang awalnya bersifat
traditional (face to face) ke arah pembelajaran Elektronik (E-Learning). Elearning merupakan model pembelajaran yang menggunakan media elektronik.
Pada kenyataannya, strategi E-Learning tidak dapat menggantikan secara
penuh proses belajar mengajar. Beberapa kekurangan E-Learning Menurut Bullen
(2001) dan Beam (1997) antara lain (1) kurangnya interaksi antara dosen dan
mahasiswa atau bahkan antar mahasiswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini dapat
memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar. Interaksi
secara face to face, bahkan harus dilakukan untuk beberapa mata diklat tertentu,
misalnya praktik mengadministrasi server dalam jaringan. Oleh karena itu, tidak
semua pelajaran dapat dilakukan dengan full e-learning. (2) Proses belajar dan
mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. (3) Berubahnya
peran dosen atau guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran
konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang
menggunakan TIK. (4) Mahasiswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang
tinggi cenderung gagal. Dengan e-learning, mahasiswa yang tidak punya minat
terhadap teknologi modern, tidak punya dana untuk memiliki perangkat keras
yang memadai, maka ia jelas akan tertinggal oleh rekan-rekannya yang itu berarti
ia tengah menuju kegagalan. Graham CR (2006) mendefinisikan bahwa blended
learning merupakan penggabungan dari dua model pembelajaran face to face dan
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distributed computer mediated serta akan mengalami perkembangan sesuai
dengan perkembangan jaman. Dalam blended learning terdapat berbagai
kombinasi media, teknologi, aktifitas agar program pelatihan dapat maksimal
sesuai dengan karakteristik audience (Bersin, 2004).
Penelitian yang dilakukan oleh Aspden Liz et. al (2004) menunjukkan bahwa
strategi blended learning dapat membantu menjembatani jarak antara pebelajar,
institusi dengan cara interaksi antara pebelajar baik secara online maupun offline
serta meningkatkan efektifitas pembelajran dan pengalaman mengajar bagi
pembelajar.

Komponen dan hubungan di dalam sistem blended learning

dikembangkan agar dapat meningkatkan performance pebelajar. Metode yang
sesuai di dalam penelitian ini adalah demonstrasi yang dipadukan dalam strategi
blended learning (Boyle 2005).
Blended Learning merupakan suatu kombinasi antara e-learning dan
sistem kelas tradisional. Dengan sistem ini maka akan mengakomodasi elemenelemen dari e-learning contents misalnya simulasi, virtual laboratory, dan online
discussions ke dalam pembelajaran tatap muka di kelas. Aktifitas siswa/Siswa
dapat ditingkatkan dengan menggunakan blended e-learning, termasuk kolaborasi
dan diskusi, online quiz dan penugasan, online inquiry dan eksplorasi, seperti
aktifitas individual misalnya e-journal, blogs atau e-portfolio. Aktifitas face-toface dapat juga diterapkan dalam sistem blended e-learning, seperti tutorial,
praktikum di laboratorium dan project work. Berdasarkan kajian dari beberapa
literatur tentang blended learning, maka strategi ini mempunyai beberapa
kelebihan antara lain dilihat dari aspek : (1) peningkatan hasil belajar, (2)
efektifitas pembelajaran, (3) kenyamanan belajar, (4) efisiensi biaya, (5) adaptasi
gaya belajar yang dimiliki oleh setiap peserta didik.
Pada sistem blended learning berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh
Graham (2006), maka tidak ada rumus yang baku untuk menentukan
campurannya (blended) dalam konteks pembelajaran. Komposisi blended learning
yang umum digunakan adalah 50/50, artinya 50 % digunakan untuk sistem
pembelajaran conventional / tatap muka dan 50 % dilakukan pembelajaran online
dan offline. Selain komposisi di atas, ada juga yang menerapkan komposisi 75/25,
artinya 75 % pembelajaran tatap muka dan 25 % pembelajaran online. Atau dapat
pula dilakukan sebaliknya 25/75, artinya 25% pembelajaran tatap muka dan 75%
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online (Dwiyogo, 2011). Di Indonesia yang masih mengacu pada sistem peraturan
akademik, maka pembelajaran konvensional/ tatap muka masih dipersyaratkan,
sehingga pembelajaran full e-learning belum dapat menggantikan sistem
pembelajaran konvensional.
Penelitian yang dilakukan oleh ahli blended learning (Graham, 2006;
Dziuban et. al 2004), menunjukkan bahwa strategi blended learning telah (a)
membantu pebelajar untuk belajar mandiri, (b) menggeser paradigma teacher
center menjadi student center, serta (c) pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk
memperoleh hasil yang optimal dalam strategi blended learning, maka pembelajar
harus memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran serta mengetahui
karakteristik peserta diklat. Dengan mengetahui karakteristik peserta diklat, maka
dapat disiapkan materi pembelajaran yang sesuai.
Blended learning akan mengkom-binasikan antara traditional learning
dan electronic learning dan saat ini berkembang dengan pesat, sehingga
memungkinkan untuk : (1) adanya pergeseran paradigma pembelajaran yang
awalnya berpusat kepada guru menuju paradigma baru yang berpusat pada
siswa/Siswa (student centered learning), (2) adanya peningkatan interaksi antara
Siswa dengan atau dosen dengan sumber belajar lainnya, (3) adanya konvergensi
antara berbagai media belajar, sumber belajar, lingkungan belajar dan metode
belajar yang sesuai. Pada strategi blended learning, hal lain yang perlu
diperhatikan adalah learning object, baik online maupun offline. Dengan sistem
blended learning ini, maka pebelajar akan lebih banyak berinteraksi dengan
learning object tersebut.
Berdasarkan Staker & Horn (2012), strategi blended learning
berkembang dengan munculnya model-model baru, yaitu (1) rotation model,
merupakan kombinasi pembelajaran online dengan tatap muka secara rotasi, (2)
the flex model, model dengan pengiriman materi dan pembelajarannya melalui
internet, tetapi dengan pengawasan pembelajar di dalam kelas, (3) self blend
model, dengan pebelajar memilih pembelajarannya secara mendiri, tetapi
dilakukan didalam lingkungan pembelajran yang sama, (4) enriched virtual
model, dilakukan pengiriman content dan pembelajaran secara online dan
dilakukan pertemuan tatap muka ketika diperlukan dan hanya sebagai suplemen.
Jaringan sosial merupakan trend teknologi terbaru dan menarik untuk
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dilakukan

penelitian.

Jaringan

sosial

pembelajaran

seperti

Edmodo

memungkinkan user untuk dapat berkomunikasi dengan teman-temannya dalam
group tertentu. Edmodo merupakan micro-blogging yang bersifat private yang
dapat digunakan oleh dosen, guru dengan mahasiswa atau siswa. Pada awalnya
edmodo digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam hal berkomunikasi dan
berkolaborasi menggunakan platform pembelajaran berbasis jaringan sosial.
Dengan menggunakan Edmodo dapat dilakukan sharing ide, file, events dan
penugasan pada lingkungan virtual. Beberapa feature yang dimiliki Edmodo
antara lain (1) note, berisi tulisan yang nantinya dapat dipublish pada wall
edmodo.

(2) Allert, berisi suatu peringatan penting yang ditulis guru untuk

disampaikan kepada siswa atau group tertentu dengan panjang karakter maksimal
140. (3) Assignment digunakan oleh guru untuk memberikan penugasan kepada
mahasiswa secara online. Pada feature ini terdapat pengaturan waktu dan button
Turn In untuk mengupload tugas dari siswa. (4) File and Links, digunakan untuk
mengupload file dan melakukan hyperlink pada website lain. (5) Quiz, digunakan
untuk memberikan soal evaluasi secara online yang dilakukan oleh guru. Bentuk
quiz yang disediakan Edmodo berupa soal multipple choice, true false, short
answer, fill in the blank dan matching. (6) Poolling digunakan untuk melakukan
pooling terhadap siswa yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. (7)
Library, berisi file-file yang diupload oleh guru. Pada sissi siswa, library ini
dikenal dengan istilan backpack. (8) Gradebook, berisi catatan nilai dari guru
untuk siswa. Pengisian gradebook ini dapat dilakukan secara otomatis maupun
manual. Pada soal quiz, rekap penilainnya dilakukan secara otomatis oleh sistem
Edmodo. Pada sisi siswa terdapat parent code yang berupa kode yang digunakan
oleh orang tua untuk dapat bergabung di kelas Edmodo yang berfungsi sebagai
pengawasan kegiatan belajar mengajar dalam kelas virtual.
Menurut Degeng (2013), dalam mengukur efisiensi pembelajaran,
indikator utamanya berdasarkan pada waktu, personalia dan sumber belajar yang
digunakan. Program pembelajaran dirancang sesuai dengan alokasi waktu belajar
yang

disediakan.

Pengukuran

efisiensi

pembelajaran

dilakuka

ndengan

membandingkan pelaksanaan beberapa program yang berbeda dalam jumlah
waktu yang sama, kemudian pencapaian tujuan setiap program tersebut
dibandingkan. Pada kegiatan pembelajaran, bagi siswa akan diperoleh
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pengalaman belajar. Pengalaman belajar dapat diperoleh melalui interaksi antara
siswa dengan sesuatu di luar dirinya dan berada dilingkungannya. Dengan kata
lain merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama
pembelajaran

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menerapkan strategi blended learning model flex dengan
memanfaatkan jaringan sosial pembelajaran Edmodo pada diklat kompetensi
kejuruan guru SMK. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk
mendiskripsikan data yang diperoleh di lapangan. Data kuantitatif diperoleh
menggunakan skala linkert yang dimulai dari Sangat Setuju (1/SS), Setuju (2/S),
Ragu-Ragu ( 3/R ) dan Tidak Setuju (4/TS). Selain itu juga digunakan uji statistik
menggunakan SPSS. Untuk meningkatkan pengalaman belajar, digunakan social
learning network (SLN) Edmodo. Materi disediakan dalam bentuk slide Power
Point, FlipBook, Online Quizz, Video dan Hyperlinks. Pada pertemuan pertama
dilakukan secara face to face, kemudian pembelajaran blended diperkenalkan
kepada peserta diklat. Semua materi diklat diupload di dalam Edmodo dengan
membentuk group kelas virtual.
Instrument penelitian yang digunakan diadopsi dari survey yang
dikembangkan oleh Owston dan York (2012) dengan beberapa modifikasi agar
sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan pada diklat
kompetensi kejuruan guru SMK dari propinsi Kutai Timur tahun 2015.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang (1) daya tarik strategi
blended learning dalam kegiatan pembelajaran, (2) kemudahan feature edmodo
untuk pembelajaran (3) effektifitas dan effisiensi pembelajaran. Halaman utama
edmodo pada salah satu kelas virtual ditunjukkan seperti gambar 1 berikut ini.
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Gambar 1. Halaman utama kelas online Diklat Kompetensi Guru Kejuruan
Pada halaman tersebut diberikan assignment oleh widyaiswara/instruktur
kepada peserta diklat untuk mempelajari materi tentang administrasi sistem
operasi dan administrasi server, kemudian melakukan praktikum serta membuat
laporan praktikum untuk diupload pada halaman yang sama. Setelah peserta diklat
mengupload tugas yang diberikan oleh widyaiswara/instruktur, maka akan tampil
semua peserta diklat yang telah tergabung beserta status pengumpulan tugasnya.
Contoh status pengumpulan tugas, ditunjukkan pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 2. Halaman all submissions kelas online diklat kompetensi
Pada Gambar 2 di atas, terlihat bahwa ada ada peserta diklat yang sudah
melakukan pengiriman tugas dan dinilai oleh widyaiswara/instruktur maupun
peserta diklat yang belum mengumpulkan tugas. Penilaian dapat dilakukan secara
otomatis oleh sistem atau dilakukan secara manual oleh widyaiswara/instruktur
yang mengelola kelas online tersebut. Jika peserta diklat tidak mengumpulkan
praktikumnya pada waktu yang telah ditentukan, maka tidak akan dapat
mengumpulkan

tugasnya,

kecuali

dilakukan

pengaturan

ulang

oleh

widyaiswara/instruktur.
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Berdasarkan kuestioner yang diperoleh dari responden, maka diperoleh
data sebagai berikut ini. Sebanyak 74 % menyatakan bahwa responden tertarik
atau sangat setuju dengan strategi pembelajaran yang mengkombinasikan face to
face di kelas yang dikombinasikan dengan online menggunakan edmodo, serta 26
% menyatakan sangat setuju.

Gambar 3. Prosentase penggunaan strategi blended learning
Berkaitan dengan kemudahan feature pada edmodo, sebanyak 68 %
responden menjawab sangat setuju 32 % menjawab setuju. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa feature edmodo mudah digunakan untuk mendukung kegiatan
pembelajaran.

Gambar 4. Kemudahan feature pada Edmodo
Berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pembelajaran, sebanyak 95 %
responden menyatakan bahwa sangat setuju dan 5 % menyatakan setuju. Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar peserta diklat menyatakan bahwa dengan
menggunakan strategi blended leraning akan lebih efektif dan efisien dalam
kegiatan belajar mengajar.
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Gambar 5. Efektifitas dan efisiensi pembelajaran menurut responden
Dengan uji statistik menggunakan SPSS 20, maka diperoleh tabel paired
sample statistics seperti berikut ini.

Rata-rata nilai pretestnya adalah 73. 105 dengan standar deviasi 7.400,
sedangkan rata-rata nilai posttestnya adalah 83.578 dengan standar deviasi 6.122.
hal ini berarti terjadi peningkatan nilai posttest diban-dingkan dengan nilai
pretestnya.
Berkaitan dengan paired samples correlations, diperoleh tabel seperti
berikut ini.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh correlation sebesar 0.588 dengan
taraf signifikansi sebesar 0.008. Berdasarkan hasil penelitian, uji statistik dan
pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :
 Daya tarik pembelajaran dengan strategi blended learning, tergolong tinggi
dengan jawaban responden sebanyak 74 % menyatakan sangat setuju dan 26 %
menyatakan setuju.
 Feature edmodo untuk pembelajaran tergolong mudah dengan jawaban
responden sebanyak

68 % menyatakan sangat setuju, 32 % menyatakan

setuju.
 Efektifitas dan efisiensi pembelajaran dengan menggunakan strategi blended
learning ini termasuk tinggi dengan 95 % menyatakan sangat setuju dan 5 %
menyatakan setuju.
 Korelasi antara posttest dan pretest sebesar 0.588 dengan taraf signifikansi
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sebesar 0.008.
Berdasarkan
widyaiswara/istruktur

kesimpulan
selalu

di

atas,

mengikuti

disarankan
perkembangan

agar

para

teknologi

pembelajarannya, terutama dengan memanfa-atkan teknologi informasi (TI), agar
tidak ditinggalkan oleh peserta diklat.
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EXCELUM (EXCELLENT CURICULUM): DESAIN KURIKULUM DAN
MODUL PEMBELAJARAN ELEKTRONIK BERBASIS INQUIRY
UNTUK MASTERY LEARNING DI SEKOLAH MENENGAH
Fatra Hadi Kurniawan
Jurusan TEP PASCASARJANA UM
e-mail: fatra.tep.um@gmail.com

ABSTRAK
Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan membentuk serta peradaban
bangsa yang bermartabat. Melalui pendidikan yang berkualitas diharapkan tujuan negara
“mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam hakikatnya untuk mencapai suatu tatanan peradaban
negara dan bangsa yang modern dapat terwujud (Soedijarto, 2003). Terkait dengan
pembelajaran, perlu diperhatikan adanya perbedaan individu dalam kecepatan, ketepatan dan
kemudahan dalam belajar. Penyusunan dan pengembangan kurikulum haruslah memperhatikan
keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi kecepatan, kecerdasan,
kemampuan, sikap, motivasi, perasaan serta karakteristik-karakteristik individu lainnya. Hal ini
disebabkan karena kemampuan seseorang dalam menyerap materi pembelajaran berbeda
tingkatannya (Uno, 2006). Individu yang satu berbeda kemampuan intelektualnya dengan individu
yang lain
Kata kunci : Kurikulum, Memfasilitasi Beajar, Excelum, Iquiry, Mastery Learning,
Modul Pembelajaran

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan
membentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat. Melalui pendidikan yang
berkualitas diharapkan tujuan negara ―mencerdaskan kehidupan bangsa‖ dalam
hakikatnya untuk mencapai suatu tatanan peradaban negara dan bangsa yang
modern dapat terwujud (Soedijarto, 2003). Oleh karena itu pembangunan sektor
pendidikan merupakan proyek yang tidak akan pernah usai, disebabkan oleh
dinamika tuntutan peradaban senantiasa berubah sepanjang zaman. Erat kaitannya
dengan pendidikan, maka kurikulum pendidikan pun seyogyanya terus
dikembangkan dan terbarui seiring dengan tuntutan tersebut.
Salah satu prinsip pengembangan yang perlu diperhatikan dalam
menyusun kurikulum adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan
kepentingan pebelajar dan lingkungannya. Ini bermakna bahwa pebelajar
memiliki

posisi

sentral

(student

centered)

sebagai

komponen

untuk

mengembangan kompetendinya agar menjadi manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.
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Terkait dengan pembelajaran, perlu diperhatikan adanya perbedaan
individu dalam kecepatan, ketepatan dan kemudahan dalam belajar. Penyusunan
dan pengembangan kurikulum haruslah memperhatikan keunikan yang dimiliki
oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi kecepatan, kecerdasan, kemampuan,
sikap, motivasi, perasaan serta karakteristik-karakteristik individu lainnya. Hal ini
disebabkan karena kemampuan seseorang dalam menyerap materi pembelajaran
berbeda tingkatannya (Uno, 2006). Individu yang satu berbeda kemampuan
intelektualnya dengan individu yang lain.
Pengembangan dan perencanaan kurikulum
perbedaan

karakteristik

individu

dalam

harus memperhatikan

pembelajaran.

Karena

dengan

memperhatikan perbedaan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada tiap
individu untuk dapat berkembang secara optimal sesuai dengan perkembangan
dan kemampuannya sendiri. Tujuan ini dapat tercapai bila pembelajaran yang
diberikan menggunakan pembelajaran individual.
Pengalaman terdahulu terkait pengembangan kurikulum adalah sistem
sentralisasi pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah orde baru. Sistem
tersebut berimplikasi pada kebijakan penyeragaman kurikulum (Sabiqul, dalam
Jawa Pos, 13 Februari 2004). Sistem klasikal ini dinilai belum mampu
mengembangkan kemampuan pebelajar secara optimal karena membatasi
perkembangan mereka yang potensial. Sekalipun ada yang mempunyai
kemampuan lebih, guru sudah menyusun program satuan pelajaran maupun
rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru semuanya serba seragam
(Darmaningtyas, 1999: 129-130). Selain itu pendekatan dalam pembelajaran di
Indonesia masih didominasi oleh peran guru. Guru lebih banyak menempatkan
siswa sebagai objek dan bukan sebagai subjek didik. Sehingga umumnya belum
menerapkan pembelajaran sampai anak menguasai materi pembelajaran secara
tuntas, akibatnya masih banyak siswa yang tidak menguasai materi pembelajaran
secara tuntas (Depdiknas, 2003-2004: 1-2).
Kemudian muncul konsep akselerasi yang dimaksudkan untuk percepatan
belajar bagi siswa yang berbakat kognitif. Konsep program akselerasi ini muncul
dari realitas penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas, kemudian
Depdiknas pada tahun 2000 meluncurkan Program Percepatan Belajar (PPB).
Harapannya program akselerasi ini dapat memberikan solusi terhadap masalah
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underachievment siswa dengan potensial kognitif. Namun program ini hanya
memberikan solusi pendidikan secara parsial dengan fokus pada siswa dengan
potensial kognitif. Padahal siswa yang lain juga membutuhkan perhatian. Masalah
lain yang muncul dalam pelaksanaan akselerasi adalah aspek sosial dimana waktu
siswa untuk berinteraksi sosial berkurang karena jam belajar sekolah lebih lama,
kecemburuan sosial di kelas regular dengan cluster, dan siswa menjadi rentan
stress (Kolesnik dalam Asmadi Alsa, 2007).
Berdasarkan latar belakang tersebut, sudah saatnya dilakukan perbaikan
dalam sistem pendidikan di Indonesia sebelum semakin terlambat dan
terbelakang. Maka diperlukan sebuah desain kurikulum baru yang dapat
memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut secara subtantif dan tepat
sasaran tanpa memunculkan masalah baru.
A. Perumusan Masalah
Bagaimana desain kurikulum, silabus dan modul pembelajaran yang
paling relevan untuk diterapkan di sekolah menengah dengan pendekatan mastery
learning berbasis inquiry?
B. Tujuan
Merumuskan desain kurikulum, silabus dan modul pembelajaran yang
paling relevan untuk diterapkan di sekolah menengah dengan pendekatan mastery
learning berbasis inquiry sehingga memberikan solusi terhadap masalah
pendidikan.
C. Luaran yang Diharapkan
Hasil dari program ini adalah EXCELUM (Exellent Curiculum). Yaitu
desain kurikulum, silabus dan modul pembelajaran dengan pendekatan mastery
learning berbasis inquiry. EXCELUM terdiri dari:
1. Desain kurikulum dengan pendekatan mastery learning berbasis inquiry
untuk sekolah menengah.
2. Rancangan Silabus yang merupakan pengembangan dari kurikulum berbasis
mastery learning dengan basis inquiry.
3. Modul Pembelajaran yang dikembangkan dari rancangan silabus dengan
pendekatan mastery learning berbasis inquiry.
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Kegunaan
Pelaksanaan program ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi:
1. Pebelajar
Dengan diaplikasikannya kurikulum ini, manfaat yang diperoleh pebelajar
dari hasil luaran yang berupa modul adalah dapat mengoptimalkan potensi
kognitif serta alokasi waktu yang tersedia untuk belajar secara tuntas dan mandiri.
2. Guru dan Tenaga Kependidikan
Bagi guru dan tenaga kependidikan, hasil luaran yang berupa silabus dan
modul memberikan gambaran jelas tentang model pembelajaran dengan
pendekatan mastery learning berbasis inquiry yang seutuhnya. Selain itu juga
memudahkan dan memperjelas peran guru di kelas pembelajaran mandiri.
3. Sekolah dan Lembaga Pendidikan
Sekolah dan Lembaga Pendidikan memperoleh gambaran tentang
kurikulum yang berbasis mastery learning berbasis inquiry yang dapat
memberikan solusi permasalahan pembelajaran di sekolah, khususnya sekolah
yang memiliki program akselerasi. Hasil luaran yang berupa silabus dapat menjadi
pertimbangan sekolah dan lembaga pendidikan lain dalam menyusun desain
perencanaan sistem belajar siswa yang baru.
4. Mahasiswa
Program ini mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang
dikuasai oleh mahasiswa, dengan membuat desain kurikulum, silabus dan modul
pembelajaran. Hal ini menambah wawasan, mengasah keterampilan serta
memberikan kesempatan mahasiswa untuk berkarya, berkreasi, berinovasi dan
berprestasi.
5. Pemerintah
Luaran hasil program yang merupakan desain kurikulum baru dengan
tawaran solusi sistematis terhadap permasalahan pendidikan dapat menjadi
pertimbangan untuk mengaplikasikan EXCELUM dalam kebijakan pendidikan
nasional.
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F. Tinjauan Pustaka
1. Mastery Learning
Mastery learning adalah salah satu upaya dengan sistem pengajaran yang
tepat, sehingga semua siswa dapat belajar dengan hasil yang baik dari hampir
seluruh materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pandangan ini jelas menolak
pandangan yang mengatakan bahwa tingkat keberhasilan siswa di sekolah sangat
ditentukan oleh tingkat kecerdasan bawaannya atau IQ-nya (Suryosubroto, 1997:
96).
Mastery learning merupakan standarisasi tingkat penguasaan kompetensi
minimal yang dapat diterima, yang berimplikasi pada diperbolehkannya siswa
untuk memasuki atau melangkah pada modul berikutnya. Standar minimal
seorang siswa dinyatakan mastery (menguasai), indikatornya manakala siswa
telah mampu mencapai tingkat penguasaan minimal 75 presen dari kompetensi
yang ditetapkan (Suprihadi, 2004).
Suprihadi (2004) mengungkapkan bahwa konsep mastery learning ini,
pertama kali diajukan oleh J.B. Caroll (1963). Dalam pernyataannya Caroll
menyebutkan bahwa tingkat penguasaan itu tidak hanya tingkat kompetensi yang
dapat dicapai anak dalam periode waktu yang ditetapkan, tetapi juga jumlah
waktu yang diperlukan anak untuk mencapai kompetensi tersebut (R.J. Kibler,
D.J. Cegala, D.T. Miles dan L.L. Baker, 1974:134). Berkenaan dengan hal itu, J.B
Carool menyatakan pula bahwa tingkat penguasaan belajar adalah fungsi dari
rasio antara waktu yang disediakan dengan waktu yang diperlukan untuk belajar
(Caroll,1971:38).
Carroll dalam Syamsudin (1983:84) berasumsi bahwa, jika setiap siswa
diberi kesempatan belajar dengan waktu yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh
masing-masing anak, maka mereka akan mampu mencapai tarap penguasaan yang
sama. Oleh karena itu, tingkat penguasaan belajar merupakan fungsi dari proporsi
jumlah waktu yang disediakan guru, dengan jumlah waktu yang diperlukan anak
untuk belajar. Meskipun demikian, motivasi belajar, kemampuan memahamai
pembelajaran dan kualitas pembelajaran merupakan faktor-faktor yang ikut
berpengaruh terhadap kualitas penguasaan belajar. Sehubungan dengan hal itu,
maka tingkat penguasaan belajar tersebut dapat diformulakan sebagai berikut.
Formula Tingkat Penguasaan Bahan (Degree of Learning-DL) (Suprihadi, 2004).
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Gambar 1. Grafik Perbedaan Kebutuhan Waktu Bejalar
Berdasarkan grafik di atas, A,B, C dan masing-masing memiliki kecepatan
belajar yang berbeda. A hanya membutuhkan waktu 45 menit untuk mastery sampai
materi ketiga, dalam waktu yang sama, B hanya mastery sampai materi kedua,
sementara C untuk waktu yang sama baru mastery untuk materi pertama. Dan D
dalam waktu yang sama belum mastery pada materi pertama.Sehingga untuk mastery
pada unit Z, B masih membutuhkan tambahan waktu 45 menit lagi, C masih butuh
waktu tambahan sebesar 90 menit lagi, dan D membutuhkan waktu lebih panjang
serta program remidial.

DL
F
TA
TN
M
QI
AQ

Keterangan:
: Degree of learning
: Variable
: Time allowed for Learning
: Time needed
: Motivation
: Quality of instruction
: Ability to understand instruction
Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa konsep mastery learning bertolak

dari asumsi bahwa yang disebut mastery adalah fungsi dari rasio waktu yang
disediakan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Atas dasar
konsep ini maka, siswa-siswa tertentu yang memiliki kecepatan belajar lebih
dibanding yang lain, akan membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk
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menyelesaikan tugas dibanding siswa yang lainya tersebut. Bagi siswa yang lebih
sedikit jumlah waktu penyeledaian tugas, akan melaju dengan cepat untuk
menyelesaikan modul-modul selanjutnya. Akibatnya, waktu penyelesaian beban
studi

akan semakin

pendek. Pemberian peluang kepada siswa

untuk

menyelesaikan keseluruhan beban studi dengan waktu yang sependek-pendeknya
itulah yang disebut program akselerasi. Dengan demikian, dengan penyediaan
program acceleration, sebenarnya sekolah harus diorganisasikan dalam model
tanpa kelas (non grading).
2. Pendekatan Inquiry
Inquiry

(bahasa

Inggring)

berarti

pertanyaan,

atau

pemeriksaan,

penyelidikan. Secara sederhana, inquiry dapat diartikan sebagai sebuah pencarian
kebenaran, informasi, atau pengetahuan, atau juga dapat dapat diartikan bahwa
inquiry adalah mencari informasi dengan menyusun sejumlah pertanyaan.
Gulo (2002; dalam Trianto, 2007:135) menyatakan bahwa strategi inquiry
berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh
kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis,
sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya
diri. Mengenai inquiry Trianto (2007:135) menjelaskan bahwa inquiry sebagai
suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami
informasi.
Sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry adalah (1) keterlibatan siswa
secara maksimal dalam proses kegiatan belajar; (2) keterarahan kegiatan secara
logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran; dan (3) mengembangkan sikap
percaya pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry.
3. Pembelajaran Modul
Modul berupa unit terkecil dari suatu program pembelajaran yang terdiri
atas komponen : petunjuk guru, petunjuk aktivitas siswa, lembaran kerja siswa,
lembar jawaban siswa, asesmen siswa dan lembar jawaban asesmen (Soedijarto,
1976:25). Pembelajaran melalui modul merupakan cara pengorganisasian material
dan aktivitas dengan ciri-ciri : anak memahami tujuan khusus yang akan dicapai,
memiliki opsi aktivitas yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan khusus,
misalnya membaca teks, diskusi, observasi, penggunaan AVA dan sejenisnya,
dapat membelajarkan diri sendiri dengan bantuan guru yang sangat kecil, dapat
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menentukan sendiri kecepatan belajarnya, dan memiliki prosedur pengecekan
untuk mengetahui keberhasilan belajar (Charles, 1980:116).
Suprihadi , dkk.(2001) menyebutkan, modul merupakan suatu unit
pembelajaran yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian
kegiatan belajar yang disusun untuk membantu sibelajar mencapai sejumlah
tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan jelas. Di dalam menerapkan
sistem modul, pembelajar hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:
a. Menyediakan bahan-bahan bacaan alternatif pada berbagai tingkat
kesukaran;
b. Menyediakan bermacam-macam topik untuk dipelajari oleh sibelajar;
c. Memberi kesempatan kepada sibelajar untuk memilih topik-topik yang akan
dipelajarinya;
d.

Memberi

kesempatan

kepada

sibelajar

untuk

menyusun

tujuan

pembelajaran;
e. Memberi kesempatan kepada sibelajar untuk belajar dengan menggunakan
atau sesuai dengan kebiasaan belajarnya;
f. Mendorong sibelajar untuk mencari dan menemukan s sumber-sumber
informasi;
g. Menyediakan bermacam-macam cara belajar;
h. Memberi kesempatan kepada sibelajar untuk maju sesuai dengan
kemampuannya;
i. Menyediakan bantuan tutorial;
j. Merencanakan dan melaksanakan pretes diagnostik untuk menentukan apa
yang telah diketahui oleh si belajar;
k. Jika sibelajar ternyata telah menguasai suatu topik dalam pembelajaran,
bebaskan ia dari pelajaran tersebut dan berikan alternatif topik untuk
dipelajarinya;
l. Mendorong sibelajar untuk memilih dan mengikuti topik-topik yang
berhubungan dengan pelajarannya;
m. Menyediakan suplemen-suplemen dan proyek-proyek baru untuk diikuti
oleh sipebelajar;
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n. Mendorong sibelajar yang mengalami kesulitan belajar untuk berlatih dan
dengan menggunakan metode-metode lainnya sehingga mereka dapat
menemukan cara kerja yang sesuai dengan kemampuannya;
o. Menyediakan bermacam-macam bahan-bahan visual, dengar dan taktil
sebagai alat bantu belajar;
p. Menyediakan pengajaran remedial.
q. Menyediakan tes akhir (post-test) untuk mengukur keberhasilan pebelajar.
Penerapan pembelajaran dengan sistem modul bertujuan untuk membuka
kesempatan bagi pebelajar untuk belajar menurut kecepatan dan caranya masingmasing. Modul juga menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran, seperti
membaca buku pelajaran, buku perpustakaan, majalah, karangan, gambar, foto,
diagram, film, slide, mendengarkan audio-tape, mempelajari alat-alat demonstrasi,
turut serta dalam proyek atau percobaan serta mengikuti kegiatan ekstra kurikuler.
Selain itu modul dapat memberikan pilihan dari sejumlah besar topik dalam
rangka suatu pelajaran, serta memberi kesempatan kepada sipebelajar untuk
mengenal kelebihan dan kekurangannya serta memperbaiki kelemahankelemahannya.
Keuntungan yang bisa diperoleh melalui pembelajaran dengan sistem
modul antara lain (Suprihadi, 2004):
a. dapat memberikan balikan sesegera mungkin dan berkali-kali
b. mengutamakan prinsip belajar tuntas
c. memiliki tujuan yang jelas dan spesifik
d. dapat menimbulkan motivasi yang kuat dalam belajar
e. fleksibel
f. mengurangi rasa persaingan dan meningkatkan kerja sama
g. menyediakan program pengajaran remedial
h. dapat memberikan rasa puas pada pebelajar
i. menyediakan bantuan individual
j. pengayaan, dan
k. mencegah kemubaziran dalam kegiatan belajar.
3. Strategi Pembelajaran Continous Progress
Continous progress (maju berkelanjutan) adalah strategi yang merupakan
konsekuensi dari pembelajaran melalui modul (Suprihadi, 2004). Dengan maju
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berkelanjutan, siswa tertentu yang sudah mastery pada unit modul tertentu, dapat
maju secara linier pada unit modul berikutnya.Dengan demikian siswa belajar
bertahap berkelanjutan dari modul yang satu ke modul berikutnya secara berturutturut. Untuk dapat maju dari satu modul ke modul selanjutnya, siswa
dipersyaratkan telah mastery (menguasai) terlebih dahulu unit modul sebelumnya,
dengan tingkat mastery sedikitnya 75 presen. Sebelum mempelajari modul inti itu
sendiri, siswa dipersyaratkan pula sudah menguasai pengetahuan prasyarat yang
diperlukan untuk mempelajari modul inti tersebut. Secara sistematis, urutanurutan belajar dengan strategi maju berkelanjutan itu dapat di pahami melalui
diagram sebagai berikut.

Pengayaan

Remidial

Gambar 2. Strategi Continous Progress
4. Kurikulum
Nasution dalam Suparlan (2007) mendefiniskan kurikulum sebagai suatu
rencana yang disusun untuk melancarkan proses berlajar mengajar di bawah
bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf
pengajarnya. Sedangkan kurikulum menurut Sudjana dalam Suparlan (2007)
adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang di harapkan
yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara
sistematis, di berikan kepasa siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk
membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi sosial anak
didik
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G. Metode Pelaksanaan

Gambar 3. Diagram Alir Pelaksanaan Program
1. Tahap Analisis
Pada tahap awal ini pertama-tama dilakukan adalah pengumpulan data.
Data-data yang akan dikumpulkan yaitu terkait dengan EXCELUM, seperti
silabus mata pelajaran, data kurikulum yang digunakan saat ini, pedoman
pengembangan kurikulum serta data yang berupa informasi, seperti daftar sekolah
yang akan disurvey dan perizinan simulasi program. Data-data yang telah
diperoleh selanjutnya dianalisis untuk kemudian dilakukan perumusan atau
mapping.
Metode

yang

digunakan

untuk

pengumpulan

data-data

tersebut

diantaranya:
a. Kepustakaan yaitu langsung mencari bahan pustaka yang memberikan
data yang dibutuhkan.
b. Wawancara dengan narasumber terkait untuk mendapat informasi lebih
jelas dan terperinci. Dengan metode wawancara ini dilakukan pula
konsultasi ahli.
c. Survey langsung ke sekolah model, sekolah simulasi serta institusi terkait.
2. Tahap Perumusan
Hasil dari pengumpulan data yang telah dianalisis, selanjutnya dilakukan
main mapping desain EXCELUM. Meliputi perumusan garis besar kurikulum,
silabus dan materi pembelajaran. Tahap ini dilakukan oleh ahli materi dan
konsultasi dengan pakar kurikulum. Hasil rumusan ini selanjutnya akan
dikembangkan dan menjadi acuan untuk desain.
3. Tahap Desain
Pada tahapan ini hasil rumusan kurikulum, silabus dan materi
pembelajaran dikembangkan menjadi desain yang merupakan produk luaran yang
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diharapkan. Tahap desain ini dilakukan oleh ahli desain visual dan konsultasi
dengan pakar kurikulum dan pengembangan pendidikan untuk desain silabus yang
meliputi perumusan indikator dan tujuan indikator kompetensi. Selanjutnya
setelah selesai, dilakukan cetak dan perbanyakan.
4. Tahap Simulasi
Pada tahapan ini, kurikulum dan silabus yang berinti pada modul hasil
desain di tahapan sebelumnya disimulasikan. Tujuan dari simulasi ini untuk
mengetahui perbedaan yang terjadi; memperoleh respon dari pebelajar, guru dan
sekolah; serta kekuatan dan kelemahannya.
5. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Tahap monitoring dan evaluasi merupakan tahap akhir dari metode
pelaksaan yang bertujuan mengamati perkembangan dan mengevaluasi proses dan
hasil pelaksanaan program.
Jadwal Kegiatan Program
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Program
N
o

Tahap
Pelaksanaan
Kegiatan

1

Tahap
Analisis

2

Tahap
Perumusan

3

Tahap
Desain

4

Tahap
Simulasi

5

Tahap
Monitoring
dan Evaluasi

Bulan ke-1

Bulan ke-2

Bulan ke-3

Bulan ke-4

Bulan ke-5

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING: PENGERTIAN, PRINSIP, DAN
PENERAPAN
Jimmy Trianto Utomo
SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian C Malang
Email : utomo.jimmy@gmail.com

ABSTRAK
Setiap manusia merupakan individu-individu yang unik dengan karakteristik yang berbeda-beda.
Keunikan karakteristik tersebut ada yang Nampak dengan jelas seperti karakteristik fisik
seseorang, namun ada yang tidak Nampak seperti kemampuan seseorang dalam bermain music.
Bagi sebagian anak-anak, keunikan yang mereka miliki justru menjadikan mereka kurang
beruntung karena membuat mereka mendapat label “tidak normal” atau “berbeda”. Hal ini
muncul karena adanya kelainan perilaku, perbedaan bahasa dan budaya, kemampuan intelektual,
gangguan sensorik serta disabilitas.
Dahulu di Indonesia anak-anak dengan beberapa perbedaan karakteristik seperti kelainan
intelektual, disabilitas, gangguan sensorik, hanya dapat bersekolah secara terpisah, yaitu di
Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun demikian, mereka kini telah mendapat akses yang lebih luas
terhadap pendidikan dengan banyak didirikannya sekolah-sekolah inklusi yang memberi
kesempatan kepada mereka untuk mendapat pendidikan yang setara bersama anak-anak seusia
mereka tanpa harus ada pemisahan. Implikasinya adalah bahwa guru-guru di sekolah inklusi
tersebut harus dapat menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk populasi
yang beragam. Keberagaman tersebut meliputi peserta didik dengan gaya belajar dan
kemampuan yang berbeda-beda, serta peserta didik dengan kebutuhan khusus seperti peserta
didik tunanetra, peserta didik tunarungu, peserta didik tunadakssa, peserta didik dengan
hambatan belajar, dll.
Salah satu solusi dalam mengatasi keberagaman karakteristik peserta didik dalam kelas yang
inklusif adalah dengan menerapkan prinsip Universal Design for Learning atau yang biasa
disingkat dengan UDL. Prinsip universal Design for Learning ini memberi keleluasaan kepada
guru untuk menyesuaikan kurikulum, menyesuaikan cara penyampaian pembelajaran, dan menilai
siswa dengan cara yang memungkinkan. Tiga prinsip dasar yang diterapkan dalam Universal
Design for Learning memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran yaitu: 1) Menyediakan
beberapa alternative sarana representasi, menyajikan informasi dan konten dalam cara yang
berbeda; 2) Menyediakan beberapa alternative sarana tindakan dan ekspresi sehingga semua
siswa dapat menunjukkan dan mengungkapkan apa yang mereka ketahui; dan 3) Memberikan
beberapa alternative cara partisipasi, merangsang minat dan motivasi untuk belajar
Kata Kunci: Universal Design for Learning, Inklusi, Disabilitas

A. PENDAHULUAN
Setiap manusia, termasuk kita adalah individu-individu yang unik.
Keunikan itulah yang membuat setiap manusia memiliki karakteristik yang
berbeda-beda. Karakteristik tersebut dapat kita amati mulai dari kenampakan fisik
seperti keadaan rambut, tinggi badan, berat badan, warna kulit, dan lain-lain.
Namun demikian, tidak semua karakteristik yang melekat pada setiap manusia
bisa terlihat atau nampak dengan jelas. Sebagai contoh adalah kemampuan
seorang individu dalam memecahkan persoalan persamaan kuadrat dalam bidang
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matematika atau kemampuan seorang individu dalam bermain musik. Untuk itu,
pengakuan dan penghargaan atas karakteristik individu yang berbeda-beda dirasa
sangatlah penting.
Kebanyakan manusia, akan merasa bahwa dirinya adalah normal (sesuai
kriteria tertentu), namun jutaan anak dan remaja merasa kurang beruntung karena
karakteristik yang ada pada diri mereka membuat mereka mendapat label
―berbeda‖ atau tidak normal (tidak sesuai kriteria tertentu). Perbedaan ini muncul
sebagai hasil dari kelainan perilaku, perbedaan bahasa, kemampuan intelektual,
warisan budaya, atau gangguan sensorik, atau berbagai alasan lain. Meskipun
sebagian besar dari anak-anak disebut ―normal‖, beberapa anak mungkin
membutuhkan pendidikan khusus, atau mengalami kesulitan belajar, atau
mungkin disebut sebagai anak berbakat. Dalam menyikapi perbedaan karakteristik
tersebut, bagi mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan harus bisa focus
pada kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, bukan pada
kekurangan yang ada.
Sejak beberapa tahun terakhir, terutama sejak kesadaran akan persamaan
hak dalam akses pendidikan mulai berkembang di masyarakat Indonesia, banyak
sekali sekolah-sekolah regular yang berkembang menjadi sekolah inklusi. Baik itu
atas dasar penunjukkan oleh Dinas Pendidikan, maupun karena inisiatif pihak
sekolah yang tengah berusaha memberikan layanan seluas-luasnya kepada peserta
didik dengan berbagai perbedaan karakteristik. Hal ini merupakan bentuk
implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 4 Tahun 2009
Tentang Pendidikan Inklusi, yang memberikan akses lebih luas kepada peserta
didik dengan berbagai ragam karakteristik. Dengan bermunculannya sekolahsekolah inklusi tersebut, sekarang kita bisa dengan mudah menjumpai peserta
didik yang memiliki kebutuhan khusus bersekolah bersama teman-teman mereka
yang tidak berkebutuhan khusus.
Implikasi dari pelaksanaan pendidikan inklusi ini adalah bahwa guru kini
bertugas untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien
untuk populasi peserta didik yang beragam. Keberagaman itu meliputi peserta
didik dengan gaya belajar dan kemampuan yang berbeda-beda, peserta didik yang
memiliki keberagaman budaya dan bahasa, serta peserta didik yang berkebutuhan
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khusus seperti:peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, autis,
lambat belajar, memiliki kelainan perilaku, dan cerdas berbakat. Keadaan ini
membutuhkan adanya strategi pembelajaran tertentu, dimana keberagaman
karakteristik peserta didik tersebut dapat terakomodasi dalam sebuah lingkungan
pembelajaran yang inklusif.
Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan keberagaman karakteristik
peserta didik dalam kelas yang inklusif adalah dengan menerapkan prinsip
Universal Design for Learning atau yang biasa disingkat dengan UDL.
Pendekatan UDL ini memberi keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan
kurikulum, menyesuaikan cara penyampaian pembelajaran, dan menilai siswa
dengan carra yang memungkinkan. UDL ini awalnya dikembangkan di dunia
arsitektur dan desain produk yang kemudian berkembang ke dunia pendidikan.
Salah satu prinsip yang menjiwai UDL ini adalah bahwa kurikulum haruslah
dibuat dengan mencakup alternative-alternatif tertentu sehingga kurikulum
tersebut aksesibel dan sesuai bagi peserta didik dengan latar belakang yang
berbeda, beragam gaya belajar, kemampuan, dan mengalami disabilitas.
―universal‖ dalam universal desain bukanlah bermakna satu solusi untuk semua
orang. Namun sebaliknya, ―universal‖ dalam universal desain mencerminkan
adanya kesadaran dan pengakuan atas keunikan individu dan kebutuhan untuk
mengakomodasi keberagaman, serta bagaimana menciptakan pengalaman belajar
yang

sesuai

dengan

karakteristik

peserta

didik,

dan

memaksimalkan

kemampuannya untuk kemajuan (Rose & Meyer, 2002, hal. 70).
B. UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING
1. Pengertian Universal ―Design for Learning
Pada dasarnya, UDL adalah sebuah konsep pendidikan atau pendekatan
untuk merancang metode pembelajaran, bahan ajar, kegiatan pembelajaran, dan
prosedur evaluasi dalam upaya untuk membantu individu dengan "perbedaan
besar dalam kemampuan mereka untuk melihat, mendengar, berbicara, bergerak,
membaca, menulis, memahami bahasa, hadir, mengatur, terlibat, dan mengingat‖
(Orkwis 2003, np). Universal Design for Learning dilaksanakan dengan
memberikan fleksibilitas kurikulum dan berbagai alternative kegiatan untuk
peserta didik dengan beragam kemampuan. Adaptasi ini dirancang sejak awal
pada desain pembelajaran dan bukanlah penyesuaian yang ditambahkan
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belakangan. UDL memberikan akses yang sama terhadap pembelajaran, tidak
hanya akses yang sama terhadap informasi. Hal ini memungkinkan peserta didik
untuk memilih metode yang paling tepat untuk mengakses informasi sementara
guru memantau proses pembelajaran (Ohio State University Partnership Grant,
2010). Di dalam UDL, diasumsikan bahwa tidak ada satupun metode presentasi
dan ekspresi yang bisa menyediakan akses untuk semua peserta didik yang
beragam. Untuk itu, diberikanlah kegiatan belajar dan bahan yang dirancang
untuk menawarkan fleksibilitas dan berbagai alternative cara untuk belajar (Rose
& Meyer, 2002; Scott, McGuire, & Shaw, 2003). Akomodasi ini dirancang secara
langsung ke bahan ajar sehingga semua peserta didik dengan kemampuan yang
berbeda dapat menggunakan bahan yang sama, tapi dengan cara yang disesuaikan
dengan kemampuan mereka dan kebutuhan pembelajaran (Freund & Reach, 2005,
hal. 81).
Universal Design for Learning didefinisikan sebagai suatu kerangka
pembelajaran yang memuat sebuah metode untuk diversifikasi pembelajaran
sehingga kurikulum pendidikan umum dapat diberikan untuk setiap peserta didik
(Orkwis & McLane, 1998). UDL tidaklah dimaksudkan untuk menghilangkan
tantangan akademik, namun UDL hanya ditujukan untuk menghilangkan
hambatan terhadap akses pembelajaran dan informasi. Apa yang dijanjikan oleh
UDL adalah fleksibilitas, keadilan, dan cara pengajaran yang aksesibel. Dengan
pendekatan ini guru dapat mencapai setiap masing-masing siswa, baik yang
mengalami disabilitas maupun tidak, dengan menyediakan platform untuk
masing-masing peserta didik untuk berinteraksi dengan cara penyediaan
kurikulum yang mendukung gaya belajar yang unik (Dewan untuk Anak-anak luar
biasa, 2005, hal. 2). Beberapa manfaat dari penerapan strategi ini di Amerika
Serikat misalnya meliputi pembelajaran bagi peserta didik yang berbahasa Inggris
sebagai bahasa kedua, peserta didik dengan disabilitas, dan peserta didik yang
gaya belajarnya tidak konsisten dengan gaya mengajar guru mereka (Ohio State
University Partnership Grant, 2010). Universal Design for Learning memberi
acuan bahwa daripada menciptakan kurikulum dan kemudian menyesuaikannya
untuk memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik dalam program
pembelajaran, lebih baik membuat desain pembelajaran yang sejak awal
menyediakan peserta didik berbagai alternative cara untuk mengakses dan
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menyampaikan informasi serta mengekspresikan apa yang telah mereka pelajari
(Blagojevic, Twomey, & LABAs 2002). Kerangka kerja ini menjelaskan
pentingnya suatu perencanaan dan perancangan pembelajaran universal yang
dilakukan sejak awal untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik dengan
keragaman karakteristik.
2. Prinsip-prinsip Dalam ―Universal Design for Learning‖
Menurut Conn-Powers (2006) ada beberapa prinsip utama yang harus
dipenuhi dalam Universal Design for Learning dalam usaha mengakomodasi
kebutuhan peserta didik yang beragam:
a. Prinsip Fisik

1) Equitable Design, yaitu desain yang memungkinkan semua peserta didik
untuk mengakses informasi yang sama dan menghindari segregasi atau
pemberian stikma kepada siapapun.
2) Fleksibilitas dalam penggunaan, yaitu desain yang bisa mengakomodasi
berbagai preferensi dan kemampuan individu.
3) Sederhana dan intuitif, yaitu Desain yang mudah untuk dipahami.
4) Perceptible

Information, Yaitu desain

dalam

mengkomunikasikan

informasi yang diperlukan secara efektif kepada pengguna, melalui caracara yang bervariasi (bergambar, verbal, taktil), terlepas dari kemampuan
sensorik pengguna.
5) Toleransi terhadap kesalahan, Desain yang meminimalkan bahaya dan
resiko yang merugikan dari tindakan disengaja atau tidak disengaja.
6) Low Phisical effort, yaitu Desain yang dapat digunakan secara efisien,
nyaman dan tidak melelahkan.
7) Pendekatan Ukuran dan ruang dalam penggunaan, Yaitu penyediaan
ukuran dan ruang yang tepat, disesuaikan dengan ukuran tubuh peserta
didik, postur, atau mobilitas.
b. Prinsip Fleksibilitas Pada pengembangan Kurikulum

Dalam pendekatan Universal Design for Learning materi pembelajaran yang
mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik dikembangkan sejak awal. UDL
mencakup konsep dasar dari "desain universal" yang dijelaskan di atas dan
menetapkan tiga prinsip fleksibilitas berikut untuk pengembangan kurikulum
(SETDA Policy Brief, 2014):
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1) Menyediakan beberapa alternative sarana representasi, menyajikan
informasi dan konten dalam cara yang berbeda;
2) Menyediakan beberapa alternative sarana tindakan dan ekspresi sehingga
semua siswa dapat menunjukkan dan mengungkapkan apa yang mereka
ketahui; dan
3) Memberikan beberapa alternative cara partisipasi, merangsang minat dan
motivasi untuk belajar
Prinsip-prinsip UDL ini dapat diterapkan untuk tujuan pembelajaran, metode,
materi, dan penilaian. UDL ini bisa dilakukan dengan penggunaan konten digital,
dengan pertimbangan bahwa teks digital dan media memberikan fleksibilitas yang
lebih baik Daripada penggunaan media tradisional. Hal ini terutama berlaku di
mana konten digital tidak tergantung perangkat, dengan izin untuk membuat karya
turunan, karena dengan itu pendidik dapat menerjemahkan dan mengubah bahan
ke dalam format lain yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Terkait
dengan bahan ajar, penerapan Universal Design for Learning ini mencakup
beberapa hal: aksesibilitas bahan cetak, aksesibilitas konten digital, aksesibilitas
bahan ajar visual, dan aksesibilitas bahan ajar audio.
C. PENERAPAN “UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING” DALAM
PEMBELAJARAN
Pada bagian ini, akan disajikan beberapa contoh bahan ajar yang menerapkan
prinsip-prinsip Universal Desain for Learning. Seperti dijelaskan pada bagian
sebelumnya, bahwa penerapan Universal Design for Learning pada bahan ajar
mencakup beberapa hal: 1) aksesibilitas bahan cetak, 2) aksesibilitas konten
digital, 3) aksesibilitas bahan ajar visual, dan 4) aksesibilitas bahan ajar audio.
Terkait dengan materi yang membutuhkan pemahaman konsep, ada
permasalahan tersendiri bagi siswa yang mengalami hambatan membaca. Hal itu
dikarenakan konsep-konsep tersebut umumnya disajikan dalam bentuk teks
seperti pada pelajaran sejarah. Hambatan itu juga terjadi pada tahap penilaian
yang biasanya membutuhkan aktifitas menulis. Oleh karena itu, diperlukan adanya
integrasi assistive technology dalam pembelajaran untuk mendukung adanya
aksesibilitas seperti disebutkan di atas. Assistive technology adalah teknologi
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yang ditujukan untuk meningkatkan, atau mempertahankan kemampuan
fungsional siswa dengan kebutuhan khusus (Rose, nd)
Untuk mewujudkan suatu bahan ajar yang aksesibel seperti disebutkan di atas,
maka bahan ajar yang digunakan haruslah dalam bentuk digital. Hal itu
dikarenakan bahan ajar digital sangatlah fleksibel sehingga dapat dengan mudah
dimanipulasi, dimodifikasi, dan dikombinasikan dengan asistif teknologi. Berikut
adalah beberapa contoh penerapan Universal Design for Learning pada bahan ajar
yang dikombinasikan dengan asistif teknologi:
1. Penggunaan Bahan Ajar Digital
Seperti dijelaskan di atas, bahwa accessibilitas bahan ajar salah satunya
dapat dicapai dengan cara menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital karena
hal itu sangat mendukung adanya fleksibilitas. Fleksibilitas tersebut misalnya
adalah ukuran, jenis, dan warna font yang bisa disesuaikan, warna dan kecerahan
background teks yang bisa diatur, dan kompatibilitas untuk bisa dikombinasikan
dengan aplikasi-aplikasi asistif teknologi seperti screen reader, dll. Bila kita
menggunakan istilah ―tunanetra‖ biasanya yang terpikir adalah seseorang yang
tidak mampu melihat sama sekali. Namun demikian, sebenarnya istilah
―tunanetra‖ itu merujuk kepada dua macam gangguan penglihatan yaitu: ―totally
blind‖ dan ―low vision‖. ―totally blind ― maksudnya adalah buta total, sedangkan
―low vision‖ maksudnya adalah seseorang yang masih mampu melihat pada jarak
dan kondisi tertentu. Terkait dengan pebelajar dengan tipe ―low vision‖, dengan
kriteria tertentu, mereka masih bisa mengakses bahan ajar visual dengan bantuan
assistive technology yang bisa memodivikasi tampilan visual.
Salah satu assistive technology yang bisa digunakan untuk membantu
pebelajar dengan kategori low vision adalah software ―Open Book‖. ―Open Book‖
ini dapat digunakan untuk membuat tampilan teks pada layar komputer menjadi
sangat besar dan menggunakan warna, background colour, cursor colour yang bisa
dikustomisasi sesuai kebutuhan pebelajar. Selain itu, ―open Book‖ juga dilengkapi
dengan ―speech synthesizer‖ yang mampu menyuarakan teks yang ada pada layar.
Berikut adalah contoh tampilan antarmuka pada software ―Open Book‖ untuk
siswa low vision.
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2. Pembelajaran Menggunakan ―Blackboard Collaborate‖
Salah satu tantangan terbesar dalam kelas inklusi adalah keberagaman
karakteristik peserta didik sehingga membutuhkan bermacam-macam teknologi
bantu. Salah satu aplikasi yang memenuhi prinsip ―universal Design for Learning‖
yang dapat digunakan dalam pembelajaran baik secara online maupun offline
adalah ―Blackboard Collaborate‖. Ini adalah sebuah aplikasi yang mana fiturfiturnya telah didesain sedemikian rupa untuk menghilangkan hambatan belajar
bagi penyandang disabilitas.
Fitur aksesibilitas pada ―Blackboard Collaborate‖ memungkinkan
penyandang disabilitas untuk sepenuhnya terlibat dan berpartisipasi dalam
pengalaman belajar mengajar. Berikut adalah ringkasan tentang bagaimana
―Blackboard Collaborate‖ menghilangkan hambatan untuk akses universal.
a. Untuk mereka dengan hambatan penglihatan (Totally Blind dan Low
Vision)
-

Inherited user, skema kontras Warna sistem operasi yang bisa
ditetapkan pengguna

-

User interface yang dapat disesuaikan dengan pengaturan personal

-

Skala tampilan Konten Whiteboard yang bisa diatur oleh moderator
dan peserta

-

Pemberitahuan yang dilengkapi dengan audio seperti adanya peristiwa
penting dalam sesi (mengangkat tangan, peserta bergabung /
meninggalkan kelas, pesan chat masuk, dll)

-

Mendukung penggunaan pembaca layar di seluruh antarmuka utama

b. Untuk mereka dengan hambatan pendengaran
-

Keterangan berbentuk teks pada setiap jendela kegiatan dari semua sesi

-

Adanya fitur pesan teks

-

Subtitle/closed

caption

yang

terintegrasi

sehingga

dapat

menterjemahkan penjelasan verbal ke dalam bentuk teks secara
langsung
-

Multi- streaming

-

Kemampuan untuk menyimpan aktifitas semua peserta Secara
langsung dan arsip
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c. Untuk mereka yang memiliki hambatan belajar
-

Adanya ―Activity Window‖ yang mengkonsolidasikan apa yang terjadi
di sesi untuk membantu siswa agar tetap fokus

-

Kemampuan untuk memberikan waktu tambahan untuk membaca slide
presentasi

-

Kemampuan untuk menjelaskan konten visual menggunakan VOIP
atau telepon kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca

-

Memungkinkan adanya break out untuk dukungan personal (one by
one), latihan tambahan, les

-

Kemampuan untuk merespon secara verbal dengan mikrofon / telepon
atau dengan mengetikkan pesan pada jendela obrolan

-

Adanya Rekaman yang sepenuhnya interaktif untuk mengulangi kelas /
konten sesering yang diperlukan

-

Kemampuan untuk menyimpan bahan ajar pada ―White Board‖ untuk
dipelajari lebih lanjut di luar kelas

-

Adanya fitur yang mendukung instruktur dalam mentransfer file
catatan untuk membantu siswa dalam belajar.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ROPES DAN
PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM KONSELING
KELOMPOK TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN
MEMECAHKAN MASALAH
Imanuel Lohmay
Universitas Nusa Cendana Kupang
E-mail : imlohmay58@yahoo.com

ABSTRAK
Model Pembelajaran ROPES (Review, Overview, Presentation, Evaluation, Summary) merupakan
model pembelajaran yang diadaptasi dari berbagai model pembelajaran yang berorientasi pada
pemberdayaan kemampuan mahasiswa untuk berkembang ke tingkat yang lebih optimal, lebih
dari itu adalah mencapai tujuan belajarnya. Melalui model ROPES mahasiswa dapat aktif dan
kreatif dalam melakukan tugas-tugas kuliah di luar kelas maupun penyajian tugas dalam kelas.
Uji coba penggunaan dalam pembelajaran di beberapa program studi (BK, PGSD, PG-PAUD,
PLS, Sejarah, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi, dan Akta Mengajar) FKIP
Undana mulai tahun akademik 2006/2007. Semula digunakan pada akta mengajar, kemudian ke
mahasiswa semester VI keatas ternyata efektif. Tahun akademik 2009/2010 digunakan pada
pembelajaran dengan mahasiswa semester I, ternyata juga efektif. Sejak itu ROPES telah
digunakan sebagai strategi pembelajaran alternatif di perguruan tinggi. Sumbangan psikologis
model ROPES seperti berikut : (a) Mahasiswa secara bebas dan aktif mencari sumber dari
berbagai referensi untuk memperoleh materi kuliah yang menjadi tugasnya untuk dikaji. (b) Ratarata mahasiswa mampu bekerja sama dalam menyiapkan tugas-tugas kuliah dalam waktu yang
relatif singkat. (c) Kelemahan individual diatasi dengan belajar bersama dalam bentuk diskusi
dan mengerjakan tugas-tugas kelompok. (d) Rata-rata mahasiswa menunjukkan kreativitasnya
dalam mengkaji dan menyajikan materi yang menjadi tugas kelompoknya. (e) Pada saat penyajian
tugas, lebih menuntut mahasiswa untuk mengembangkan nalar dan kemampuan berkomunikasi. (f)
Suasana pembelajaran lebih bersifat kreatif dalam kerangka pengembangan diri mahasiswa, dan
(g) Hubungan dosen dengan mahasiswa dalam suasana pembelajaran lebih bersifat kemitraan
sehingga mungkin tekanan psikologis yang dirasakan mahasiswa tertentu dapat teratasi.
Model pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir siswa
(penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan masalah adalah Pembelajaran Berbasis
Masalah (PBM). Karakteristik pembelajaran berbasis masalah, antara lain : (1) permasalahan
menjadi starting point dalam belajar; (2) permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang
ada di dunia nyata yang tidak terstruktur; (3) permasalahan membutuhkan perspektif ganda
(multiple perspective); (4) permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki mahasiswa, dan
kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam
belajar; (5) belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama; (6) pemanfaatan sumber
pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan evaluasi sumber informasi merupakan proses
yang esensial dalam PBM; (7) belajar adalah kolaboratif, komunikasi dan kooperatif; (8)
pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan
penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan; (9) PBM
melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar.
Membanding kedua model (ROPES dan PBM) ternyata memiliki karakteristik yang
hampir sama dan dapat digunakan dalam pembelajaran konseling kelompok yang berbasis
keterampilan dasar konseling (KDK). Dalam praktek layanan konseling kelompok oleh mahasiswa
calon konselor, sangat penting untuk menguasai secara memadai KDK . KDK meliputi dua
puluhan teknik yang dapat dirangkum dalam beberapa kelompok : (1) Untuk pemahaman
(listening, leading, reflecting, summarizing, confronting, interpreting, informing); (2) Untuk
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dukungan dan intervensi krisis (supporting, crisis intervention, centering, referring); (3) Untuk
tindakan positif (problem solving and decision making, behavior changing). Masing-masing
kelompok teknik memiliki sejumlah teknik yang harus dikuasai. Makin banyak teknik yang dikuasai
oleh calon konselor, makin mampu memecahkan masalah klien/konseli yang dikonseling.
Mahasiswa sebagai calon konselor diperlukan latihan menerapkan teknik-teknik secara beragam
dan terpadu.
Kata kunci : ROPES, PBM, KDK, Konseling, Kelompok, Kemampuan, Memecahkan, Masalah.

PENDAHULUAN
Pemilihan sebuah model pembelajaran untuk diterapkan pada jenjang
pendidikan manapun (termasuk di perguruan tinggi), perlu memperhatikan
pembelajaran sebagai suatu sistem, yang terdiri atas empat komponen : tujuan,
materi, metode dan eveluasi (Rusman, 2012 : 1). Model-model pembelajaran
disusun berdasarkan prinsip atau teori sebagai pijakan dalam pengembangannya.
Para

ahli

menyusun

model

pembelajaran

berbadasarkan

prinsip-prinsip

pendidikan, teori-teori psikologis, sosiologis, analisis sistem, atau teori-teori lain
(Joyce, Weil & Calhoun, 2009:7). Model-model pembelajaran juga merupakan
salah satu cara dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada
kecerdasan dan memberikan keleluasaan pada siswa/mahasiswa untuk mendidik
diri mereka sendiri. Menurut Paul Eggen dan Don Kauchak (2012:7), model
pembelajaran adalah pendekatan spesifik dalam pembelajaran yang memiliki tiga
ciri : (1) Tujuan : Model mengajar dirancang untuk membantu siswa
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memperoleh pemahaman
mendalam tentang bentuk spesifik materi; (2) fase : Model mengajar mencakup
serangkaian langkah –sering disebut ―fase‖- yang bertujuan membantu siswa
mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik, dan (3) fondasi : Model mengajar
didukung teori dan penelitian tentang pembelajaran dan motivasi. Kunci dari
efektivitas model-model pembelajaran adalah (1) melatih siswa/mahasiswa untuk
menjadi pembelajar yang lebih handal, dan (2) para pendidik (guru dan dosen)
melakukan penelitian dan pengembangan tentang model-model pembelajaran
untuk memberikan keterampilan pembelajaran pada siswa/mahasiswa (Joyce,
Weil & Calhoun, 2009 : 1). Dengan demikian kecerdasan dan keterampilan
siswa/mahasiswa dapat meningkat.
Mencermati perkembangan dan perubahan kurikulum di perguruan tinggi
mengharuskan dosen untuk terus menyesuaikan pembelajaran yang dilakukannya
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dengan perkembangan dan karakteristik mahasiswa (Lohmay, 2009 : 1). Oleh
Joyce, Weil dan Calhoun menyebutnya sebagai salah satu dari dua kesalahan yang
perlu dijauhi guru/dosen yaitu anggapan bahwa satu model pembelajaran adalah
model yang sudah cocok dan pas serta paten untuk digunakan, sehingga model
tersebut harus diterapkan demi mendapat hasil terbaik (Joyce, Weil dan Calhoun,
2009:449). Bertolak dari pengalaman pribadi dalam mengajar di perguruan tinggi
selama hampir 30 tahun (khususnya di FKIP Undana pada beberapa program
studi) telah memberikan pelajaran amat berharga yang mendorong untuk
berinovasi.
Penyesuaian dengan perkembangan dan karakteristik mahasiswa yang
mengaharuskan dilakukannya inovasi dalam pembelajaran.

Hasil amatan

menunjukkan bahwa dosen rata-rata memberi kuliah dengan model pembelajaran
yang masih berpusat pada dosen. Belum memberi kesempatan yang luas kepada
mahasiswa

untuk

mengembangkan

kemampuan

akademiknya.

Apalagi

pembelajaran itu bertujuan memberdayakan kemampuan mahasiswa sehingga
mahasiswa memiliki keterampilan dan kemampuan yang optimal untuk
memecahkan masalah yang mereka hadapi. Mahasiswa bimbingn dan konseling
sebagai calon konselor memiliki kemampuan memadai bukan hanya untuk dirinya
dalam memecahkan masalah, tetapi masalah siswa (klien/konseli) sebagai subjek
layanan yang kelak dihadapi dan dikonselingnya.
Dosen perlu melakukan refleksi terhadap pembelajaran selama ini dan
melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan mengembangkan model
pembelajaran yang lebih efektif dan berorientasi pada pemberdayaan kemampuan
mahasiswa,

maka

dipilihlah

Model

Pembelajaran

ROPES

dan

Model

Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning). Model pembelajaran
ROPES merupakan singkatan dari langkah-langkah dalam pembelajaran (ROPES
= Review, Overview, Presentation, Evaluation dan Summary). Model ROPES
mulai diuji cobakan sejak tahun akademik 2006/2007. Model pembelajaran
ROPES merupakan hasil adaptasi dari berbagai model pembelajaran yang telah
dikembangkan para ahli yang berpijak pada teori belajar kognitif.
Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) merupakan inovasi dalam
pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berpikir siswa/mahasiswa benarbenar dapat dioptimalkan melalui proses kerja kelompok (tim) yang sistematis,
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sehingga dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan
kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan (Tan, 2003 dalam Rusman,
2012:229). Salah satu dari sepuluh karakteristik PBM bahwa belajar adalah
kolaboratif, komunikasi dan kooperatif (Rusman, 2012:232). Mencermati
pengertian dan karakteristik PBM demikian, dapat diasumsikan bahwa model
ROPES dan PBM dapat berkolaborasi dalam pembelajaran umumnya dan
konseling kelompok khususnya.
Pada kajian ini memilih sub tema : Pembelajaran Berbasis Kolaborasi dan
Kooperatif.

Memadukan model ROPES dan PBM berdasarkan hakikat dan

karaktiristik masing-masing model yang dapat digunakan dalam konseling
kelompok untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa bimbingan dan konseling
dalam memecahkan

masalah melalui

praktek konseling berbasis

pada

Keterampilan Dasar Konseling (KDK).

PEMBAHASAN
1.

Model Pembelajaran ROPES
Model

pembelajaran

ROPES

dipandang

tepat

dalam

upaya

memberdayakan dan mengembangkan kemampuan mahasiswa. Dalam model
pembelajaran tersebut memberi kesempatan yang lebih besar kepada mahasiswa
untuk mencari sumber dan bahan, menyusun, mendiskusikan dalam kelompok
kecil dan menyajikan dalam pleno kelas. Setelah penyajian oleh kelompok kecil
yang bertugas, dilanjutkan dengan diskusi kelas untuk memperjelas dan
memperkaya

materi

yang

telah

disajikan

kelompok.

Setelah

diskusi

disempurnakan oleh dosen dan dilanjutkan dengan evaluasi secara lisan maupun
tertulis. Selanjutnya, dosen bersama mahasiswa membuat summary terhadap
materi yang telah dipelajari.
Model Pembelajaran
menggabungkan

beberapa

ROPES
jenis

ini

model

lebih merupakan
pembelajaran

dan

kajian

yang

pendekatan

pembelajaran. ROPES digunakan sebagai model alternatif bagi pembelajaran di
perguruan tinggi berdasarkan hasil amatan sejak tahun akademik 2006/2007
sampaikan sekarang. Model Pembelajaran ROPES juga digunakan sebagai solusi
terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh dosen secara monoton dengan model
pembelajaran yang dari waktu ke waktu belum pernah diperbaharui.
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Model Pembelajaran ROPES ini telah diuji coba pertama kali kepada
mahasiswa Program Akta Mengajar angkatan 2006/2007 dan setiap angkatan
berikutnya sampai angkatan 2010/2011, rata-rata mahasiswa memberi respons
bahwa model ini paling tepat digunakan dalam perkuliahan bagi mahasiswa akta
mengajar yang rata-rata adalah sarjana dan diploma tiga. Selanjutnya, pada tahun
akademik 2008/2009 mulai coba digunakan pada mahasiswa regular semester
pertama, ternyata berdasarkan hasil amatan menunjukkan bahwa model
pembelajaran ini lebih mendorong mahasiswa aktif mengerjakan tugas-tugas di
luar jam kuliah dan aktif juga dalam diskusi di ruang kuliah, baik sebagai penyaji
materi tugas maupun sebagai pembahas (Lohmay, 2009 : 2). Beberapa penelitian
terhadap penerapan model pembelajaran ROPES menunjukkan bahwa : (1)
Penerapan model pembelajaran ROPES dapat disimpulkan bahwa meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar ekonomi di SMA Negeri 1 Lumajang pada siswa kelas
X-3 semester ganjil tahun pelajaran 2011/2012 (Usman Kurniawan, 2011). (2)
Dame Yanti C. Silitonga (2013) menguji pengaruh model pembelajaran ROPES
terhadap kemampuan menulis cerpen siswa kelas X SMA Negeri 14 Medan tahun
pembelajaran 2013/2014, dapat menyimpulkan bahwa menggunakan model
pembelajaran ROPES lebih baik dibandingkan dengan hasil kemampuan menulis
cerpen dengan menggunakan model pembelajaran Konvensional siswa kelas X
SMA Negeri 14 Medan tahun pembelajaran 2013/2014. (3) Hunts (dalam Madjid,
2008 dan Nur Sya‘ban, 2008) menyebut rencana prosedur pembelajaran sebagai
persiapan mengajar yang disebutnya ROPES dengan langkah-langkah Review,
Overview, Presentation, Exercise, Summary. ROPES diterapkan dalam persiapan
mengajar oleh guru dan pada langkah ketiga mereka menggunakan istilah exercise
(latihan) dalam kajian ini penulis gunakan evaluasi. Bagi penulis evaluasi lebih
luas daripada sekedar exercise, dalam evaluasi tercakup juga latihan. Rencana dan
prosedur pembelajaran menurut Hunts (dalam Madjid, 2008 dan Nur Sya‘ban,
2008) tidak terdapat langkah evaluasi. Exercise sebagai langkah ke empat dari
rencana pembelajaran Hunts, ―merupakan suatu proses untuk memberikan
kesempatan kepada siswa/mahasiswa mempraktekkan apa yang telah mereka
pahami. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman langsung kepada
siswa sehingga hasil yang dicapai lebih bermakna. Oleh karena itu guru/dosen
harus mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik melalui skenario yang
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sistematis‖ (Hunts dalam Madjid, 2008 dan Nur Sya‘ban, 2008). (4) Dewi Yuliana
Fitri, dkk (2012), menguji pengaruh penerapan model pembelajaran ROPES
dengan pengajaran tutor teman sebaya terhadap pemahaman konsep matematis
siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Sijunjung, menyimpulkan bahwa penerapan
model pembelajaran ROPES dengan menggunakan tutor teman sebaya lebih baik
daripada model pembelajaran konvensional lainnya.

Penelitian model

pembelajaran ROPES telah luas digunakan dalam penelitian di institusi
pendidikan, antara lain oleh dosen di perguruan tinggi dan guru di sekolah
menengah pertama dan sekolah menengah atas. Semua hasil penelitian di atas
menunjukkan bahwa model pembelajaran ROPES layak dan efektif digunakan
sebagai model pembelajaran yang bukan saja memberdayakan kemampuan
siswa/mahasiswa, tetapi juga mengaktifkan dan mendorong penyelesaian tugastugas secara efektif dan efisien.
Paradigma pembelajaran yang bertujuan memecahkan masalah-masalah
belajar siswa/mahasiswa

mulai bergeser begitu cepat pada satu era dari

keteraturan ke keragaman . Oleh Degeng (1998) menyebutnya sebagai era
kesemrawutan, dan era itu sedang berlangsung. Era ini sangat menuntut para
perancang dan pengembang pembelajaran untuk melalukan berbagai adaptasi dan
inovasi terhadap model-model pembelajaran yang tampaknya sudah waktunya
perlu

diperbaharui,

dikolaborasi

dan

dilakukan

pengembangan.

Upaya

penyesuaian dan pembaruan terhadap model-model pembelajaran dimaksud
bertujuan untuk menghadirkan model pembelajaran yang memiliki karakteristik
yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembelajaran di setiap jenjang dan jenis
pendidikan serta karateristik dan perkembangan siswa/mahasiswa sebagai
pebelajar.
Model pembelajaran ROPES diadaptasi dan dibandingkan dengan
pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) bertujuan untuk
mengetahui pengaruhnya secara terpisah maupun bersama-sama dalam konseling
kelompok berbasis keterampilan dasar konseling KDK) terhadap kemampuan
memecahkan masalah. Landasan pijak model pembelajaran ROPES adalah teori
belajar kognitif, yang didasarkan atas prinsip-prinsip berikut : (1) pembelajaran
dan perkembangan tergantung pada pengalaman murid (siswa); (2) Orang ingin
pengalaman mereka masuk akal; (3) orang mengkonstruksikan pengetahuan untuk
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memahami pengalaman mereka; (4) pengetahuan yang dibangun murid (siswa)
tergantung pada pengetahuan dan pengalaman mereka sebelumnya; (5) interaksi
sosial dan penggunaan bahasa memfasilitasi pembangunan pengetahuan; (6)
belajar menuntut praktik dan umpan balik, dan (7) belajar meningkat saat
pengalaman belajar dikaitkan dengan dunia nyata (Eggen dan Kauchak, 2012:54).
ROPES merupakan singkatan dari : Review, Overview, Presentation,
Evaluation, Summary. Model Pembelajaran ROPES merupakan hasil adaptasi
dari berbagai jenis model pembelajaran dan disesuaikan tuntutan kurikulum.
Model Pembelajaran ROPES

juga merupakan pengembangan dari jenis-jenis

model pembelajaran yang telah ada dan lebih merupakan adaptasi dari berbagai
model pembelajaran seperti pada kategori model-model :

(1) memroses

informasi, (2) interaksi sosial, (3) personal, dan (4) fokus mencapai tujuan
pembelajaran (Lohmay, 2009).
Model pembelajaran ROPES juga merupakan model pembelajaran yang
lebih bersifat mengembangkan dan memberdayakan kemampuan mahasiswa
dalam mencari, menemukan sumber, dan meramu materi dalam bentuk hasil
kajian yang selanjutnya dapat disajikan di kelas kuliah, serta membuka ruang bagi
diskusi sebagai bagian dari pertanggungjawaban tugas yang dilanjutkan dengan
koreksi penyempurnaan oleh dosen sebagai fasilitator dalam pembelajaran.
Jika dicermati dari pengertian di atas, paling tidak model pembelajaran ROPES
memiliki beberapa keunggulan dalam mengatasi kelemahan pembelajaran di
perguruan tinggi, antara lain : (1)
mahasiswa

dalam

aspek

kognitif,

Mengembangkan kemampuan intelektual
afektif

dan

psikomotor.

(2)

Lebih

memberdayakan mahasiswa untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih
optimal. (3) Menjadikan mahasiswa kelak menjadi ilmuan yang produktif dan
bukan konsumtif. (4) Dapat mengembangkan potensi diri mahasiswa. (5) Peran
dosen sebagai salah satu nara sumber dan fasilitator.
Berdasarkan hasil amatan sewaktu menerapkan Strategi Pembelajaran
ROPES pada berbagai kelas kuliah, dapat dideskripsi sumbangan psikologis
seperti berikut : (a) Mahasiswa secara bebas dan aktif mencari sumber dari
berbagai referensi untuk memperoleh materi kuliah yang menjadi tugasnya untuk
dikaji. (b) Rata-rata mahasiswa mampu bekerja sama dalam menyiapkan tugastugas kuliah dalam waktu yang relatif singkat. (c) Kelemahan individual diatasi
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dengan belajar

bersama dalam bentuk diskusi dan mengerjakan tugas-tugas

kelompok. (d) Rata-rata mahasiswa menunjukkan kreativitasnya dalam mengkaji
dan menyajikan materi yang menjadi tugas kelompoknya. (e) Pada saat penyajian
tugas, lebih menuntut mahasiswa untuk mengembangkan nalar dan kemampuan
berkomunikasi. (f) Suasana pembelajaran lebih bersifat kreatif dalam kerangka
pengembangan diri mahasiswa, dan (g) Hubungan dosen dengan mahasiswa
dalam suasana pembelajaran lebih bersifat kemitraan sehingga mungkin tekanan
psikologis yang dirasakan mahasiswa tertentu dapat teratasi.
2.

Model Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)
Salah satu kecenderungan yang sering dilupakan, bahwa hahikat

pembelajaran adalah belajarnya siswa dan bukan mengajarnya guru (Ivor K.
Davis, 2000 dalam Rusman, 2012 :229). Pendapat ini mengisyaratkan perubahan
cara pandang terhadap siswa sebagai objek menjadi subjek dalam proses
pembelajaran menjadi titik tolak banyak ditemukannya berbagai pendekatan
pembelajaran yang inovatif (Rusman, 2012 : 229). Pemilihan dan pengembangan
model pembelajaran hendaknya dapat memacu semangat setiap siswa untuk
secara aktif ikut terlibat dalam pengalaman belajarnya. Salah satu model
pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir siswa
(penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan masalah adalah
Pembelajaran Berbasis Masalah (selanjutnya disingkat PBM).
Karakteristik pembelajaran berbasis masalah, sebagai berikut : (1)
permasalahan menjadi starting point dalam belajar; (2) permasalahan yang
diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur; (3)
permasalahan membutuhkan perspektif ganda (multiple perspective); (4)
permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki siswa, sikap, dan
kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan
bidang baru dalam belajar; (5) belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama;
(6) pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan
evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBM; (7)
belajar adalah kolaboratif, komunikasi dan kooperatif; (8) pengembangan
keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama pentingnya dengan
penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan; (9)
keterbukaan proses dalam PBM meliputi sintesis dan integrasi dari sebuah proses
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belajar, dan (10) PBM melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan
proses belajar (Rusman, 2012 : 232). Dicermati dari karakteristik PBM dapat
disimpulkan bahwa PBM merupakan model pembelajaran yang dapat memberi
kesempatan kepada siswa/mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap
dan keterampilan secara optimal sehingga tujuan pembelajaran tercapai.
Pemilihan sebuah model pembelajaran untuk diterapkan pada jenjang
pendidikan manapun (termasuk di perguruan tinggi), perlu memperhatikan
pembelajaran sebagai suatu sistem, yang terdiri atas empat komponen : tujuan,
materi, metode dan eveluasi (Rusman, 2012 : 1). Model-model pembelajaran
disusun berdasarkan prinsip atau teori sebagai pijakan dalam pengembangannya.
Para

ahli

menyusun

model

pembelajaran

berbadasarkan

prinsip-prinsip

pendidikan, teori-teori psikologis, sosiologis, psikiatri, analisis sistem, atau teoriteori lain (Joyce, Weil & Calhoun, 2009 : 7). Model-model pembelajaran juga
merupakan salah satu cara dalam penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi
pada kecerdasan dan memberikan keleluasaan pada siswa/mahasiswa untuk
mendidik diri mereka sendiri. Menurut Paul Eggen dan Don Kauchak (2012 : 7),
model pembelajaran adalah pendekatan spesifik dalam pembelajaran yang
memiliki tiga ciri : (1) Tujuan : Model mengajar dirancang untuk membantu siswa
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memperoleh pemahaman
mendalam tentang bentuk spesifik materi; (2) fase : Model mengajar mencakup
serangkaian langkah –sering disebut ―fase‖- yang bertujuan membantu siswa
mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik, dan (3) fondasi : Model mengajar
didukung teori dan penelitian tentang pembelajaran dan motivasi. Kunci dari
efektivitas model-model pembelajaran adalah (1) melatih siswa/mahasiswa untuk
menjadi pembelajar yang lebih handal, dan (2) para pendidik (guru dan dosen)
melakukan penelitian dan pengembangan tentang model-model pembelajaran
untuk memberikan keterampilan pembelajaran pada siswa/mahasiswa (Joyce,
Weil & Calhoun, 2009 : 1). Dengan demikian kecerdasan dan keterampilan
siswa/mahasiswa dapat meningkat.
Model pembelajaran ROPES diadaptasi dan dibandingkan dengan
pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) bertujuan untuk
mengetahui pengaruhnya secara terpisah maupun bersama-sama dalam konseling
kelompok berbasis keterampilan dasar konseling KDK) terhadap kemampuan
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memecahkan masalah. Landasan pijak model pembelajaran ROPES adalah teori
belajar kognitif, yang didasarkan atas prinsip-prinsip berikut : (1) pembelajaran
dan perkembangan tergantung pada pengalaman murid (siswa); (2) Orang ingin
pengalaman mereka masuk akal; (3) orang mengkonstruksikan pengetahuan untuk
memahami pengalaman mereka; (4) pengetahuan yang dibangun murid (siswa)
tergantung pada pengetahuan dan pengalaman mereka sebelumnya; (5) interaksi
sosial dan penggunaan bahasa memfasilitasi pembangunan pengetahuan; (6)
belajar menuntut praktik dan umpan balik, dan (7) belajar meningkat saat
pengalaman belajar dikaitkan dengan dunia nyata (Eggen dan Kauchak, 2012:54)
3.

Konseling Kelompok
Konseling sebagai profesi penolong adalah konsep yang melandasi peran

dan fungsi

konselor di masyarakat dewasa ini (Gibson dan Mithcell, 2011:43).

Akar profesi penolong, termasuk konseling terletak dalam hakikat kemanusiaan
dan kemasyarakatan pada masa lampau maupun masa kini. Konsep dasar
kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai basis profesi konseling. Konseling
merupakan proses layanan kemanusiaan secara psikologis dari seorang konselor
(pemberi bantuan) kepada seorang individu bermasalah (disebut klien/konseli)
maupun kepada sekelompok orang yang bermasalah untuk memecahkan masalah
yang dihadapi, baik individu maupun kelompok.
Bertolak dari hakikat dan pengertian konseling di atas, maka konseling
merupakan layanan terhadap sesama manusia sebagai makhluk yang memiliki
keistimewaan, antara lain : (1) Manusia spesies yang sangat lemah saat lahir; (2)
manusia memiliki potensi sangat besar untuk bertumbuh dan berkembang; (3)
manusia memiliki tingkat tertinggi dalam keahlian berkomunikasi; … (Gibson
dan Mithcell, 2011:43).
Dari beberapa keistimewaan manusia di atas, menunjukkan bahwa
manusia memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri, baik secara
individu maupun secara kelompok. Konseling bertujuan membantu manusia
memecahkan masalahnya atas dasar kemampuannya sendiri. Sementara konselor
hanya sebagai pendamping (fasilitator) yang bekerja sama dengan klien/konseli
dalam memecahkan masalahnya. Dengan demikian tugas konselor adalah
memberdayakan kemampuan klien/konseli untuk mengembangkan ke tingkat
yang lebih optimal dari potensi klien/konseli.
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Konseling kelompok pada hakikatnya sama dengan konseling individual,
bedanya terletak pada beberapa aspek : (a) subjek layanan, (b) pendekatan
konseling, (c) teknik konseling, (d) tujuan konseling, (e) tahapan konseling, (f)
hubungan terapeutik konseling (hubungan konselor-klien/konseli). Masih ada
banyak aspek yang perlu dicermati dan dikaji lebih mendalam. Aspek yang paling
ditekankan dalam kajian ini adalah tahapan dalam konseling yang akan dijadikan
basis dalam penerapan model pembelajaran ROPES.
Unsur-unsur pokok dan penting dalam konseling kelompok : (1)
Klien/konseli adalah sekelompok individu (mahasiswa) yang mengalami suatu
masalah yang berhubungan dengan pribadi, sosial, belajar dan karir. (2) Masalah
merupakan hambatan atau rintangan (ada kesenjangan antara harapan dan
kenyataan) yang tidak dapat diselesaikan oleh individu/kelompok yang
mengalaminya. (3) Konselor adalah profesi penolong yang dapat mendampingi
klien/konseli dalam memecahkan masalahnya. (4) Tujuan konseling kelompok,
yaitu terpecahkannya masalah yang dihadapi para klien/konseli. (5) Pendekatan
konseling yang digunakan dan cocok dengan masalah yang hendak diselesaikan.
(6) Teknik-teknik yang terkandung dalam setiap pendekatan yang digunakan. (7)
Hubungan konseling (konselor dengan klien/konseli).
Sebuah proses konseling kelompok melalui tahap-tahap berikut : (1)
Persiapan, meliputi penerimaan, perkenalan, penetapan agenda pertemuan dan
topik netral. (2) Tahap kerja, yaitu pembahasan dan pemecahan masalah secara
bergilir dengan menggunakan pendekatan Diskusi Kelompok Terarah (Focus
Group Discussion). (3) Tahap Pengakhiran (Termination), adalah mengakhiri
sebuah sesi konseling dengan menyimpulkan hasil konseling dan tugas pekerjaan
rumah yang selanjutnya dikerjakan oleh klien/konseli yang dibawa dalam sesi
konseling berikut, jika sesi pertama belum tuntas. Oleh Gibson dan Mithell,
2011:241) mencatat empat tahap dalam proses konseling, yaitu (1) Membangun
hubungan,

(2)

pengindentifikasian

dan

pengeksplorasioan

problem,

(3)

merencanakan pemecahan problem, dan (4) pengaplikasian solusi dan penutupan
konseling.

Dibanding dengan berbagai sumber profesional lain, ditemukan

kesamaan dalam tahapan konseling, paling sedikit tiga tahap yang menjadi acuan
sebagaimana uraian di atas.
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4.

Keterampilan Dasar Konseling
Dalam praktek layanan konseling kelompok oleh mahasiswa calon

konselor, sangat penting untuk menguasai secara memadai KDK . KDK meliputi
dua puluhan teknik yang dapat dirangkum dalam beberapa kelompok : (1) Untuk
pemahaman (listening, leading, reflecting, summarizing, confronting, interpreting,
informing); (2) Untuk dukungan dan intervensi krisis (supporting, crisis
intervention, centering, referring); (3) Untuk tindakan positif (problem solving
and decision making, behavior changing). Masing-masing kelompok teknik
memiliki sejumlah teknik yang harus dikuasai. Makin banyak teknik yang
dikuasai oleh calon konselor, makin mampu memecahkan masalah klien/konseli
yang dikonseling. Mahasiswa sebagai calon konselor diperlukan latihan
menerapkan teknik-teknik secara beragam dan terpadu

PENUTUP
Berinovasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran untuk
mencapai kualitas pembelajaran yang diinginkan, mutlak diperlukan refleksi dari
dosen untuk melakukan kajian-kajian dan penelitian terhadap model-model
pembelajaran yang telah dikembangkan para ahli agar dapat menghasilkan modelmodel pembelajaran yang cocok dengan berbagai perubahan dan perkembangan.
Penelitian juga diarahkan kepada praktek-praktek pembelajaran yang menerapkan
model-model pembelajaran agar diketahui keefektifan penggunaan setiap model
pembelajaran. Hasil-hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi praktek
pembelajaran maupun pengembangan teori.
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SOFTWARE OPEN SOURCE UNTUK MENGEMBANGKAN MEDIA
PEMBELAJARAN
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ABSTRAK
Mengembangkan media pembelajaran digital tentu membutuhkan sebuah software. Rata-rata jenis
software yang digunakan adalah software berbayar. Dalam keadaan tertentu hal ini bisa menjadi
sebuah kendala, karena rata-rata harga software tersebut berbiaya mahal. Adannya jenis software
open source, bisa menjadi software alternatif untuk mengembangkan media pembelajaran yang
murah. Mengingat juga rata-rata kualitas software open source tidak kalah dengan software yang
berbayar. Hal ini dikarenakan dukungan sukarelawan pengembang software open source di
berbagai negera. Pada tulisan ini menyajikan software-software open source untuk
mengembangkan media pembelajaran dari berbagai kategori, yaitu pengolah grafis, audio, video
publisher, director, dan animasi.
Kata kunci : software, open source, media pembelajaran

PENDAHULUAN
Kajian di berbagai literatur pendidikan dapat kita temui bahwa proses
belajar dalam setiap individu terjadi karena adanya interaksi antara individu yang
belajar dengan pesan yang dikemas kedalam berbagai perantara (medium)
tertentu. Perantara atau medium di sini bisa yang sifatnya hanya dimanfaatkan (by
utilization) atau bisa juga yang memang sengaja dirancang (by design) untuk
mencapai tujuan tertentu (Situmorang, 2013:15).
Istilah perantara atau medium yang dimaksudkan disini dalam dunia
pendidikan

disebut

media

pembelajaran.

Peran

media

dalam

kegiatan

pembelajaran sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
Salah satu peran penting tersebut ialah sebagai penyalur pesan pembelajaran, guna
pesan tersebut dapat dimengerti dan diterima pebelajar dengan mudah.
Jenis media pembelajaran sendiri sangatlah beragam, tergantung proses
pemilihan dan pengembangannya. Salah satu diantara dari berbagai media yang
ada ialah jenis media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital ini
dikembangkan melalui software-software program komputer.
Rata-rata jenis software yang digunakan untuk mengembangkan media
pembelajaran digital tersebut adalah software berbayar. Dalam keadaan tertentu
hal ini bisa menjadi sebuah kendala, karena rata-rata harga software tersebut
berbiaya mahal. Adannya jenis software open source, bisa menjadi software
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alternatif untuk mengembangkan media pembelajaran yang ekonomis.
Bertolak dari uraian di atas, dalam upaya memahami bahasan software
open source untuk mengembangkan media pembelajaran, dalam uraian berikut ini,
disajikan pembahasan tentang: (a) Definisi Media Pembelajaran, (b) Fungsi Media
Pembelajaran, (c) Pengembangan Media Pembelajaran, (d) Software Open
Source, (e) Kelebihan Software Open Source, dan (f) Software Open Source untuk
Mengembangkan Media Pembelajaran.

PEMBAHASAN
Definisi Media Pembelajaran
Menurut Association for Educational Communications and Technology
(1994), media merupakan segala bentuk yang digunakan untuk menyalurkan
informasi. Kata ―segala bentuk‖ yang dimaksudkan disini ialah bahwa media yang
digunakan tidak terbatas untuk jenis tertentu saja, melainkan apapun yang
digunakan untuk menyalurkan suatu pesan dapat disebut media.
Media sendiri pada dasarnya menurut Sihkabuden (2008) adalah suatu alat
atau sarana atau perangkat yang berfungsi sebagai perantara atau saluran atau
jembatan dalam kegiatan komunikasi (penyampaian dan penerimaan pesan) antara
komunikator (penyapai pesan) dan komunikan (penerima pesan). Oleh karena
proses pembelajaran juga merupakan proses interaksi dan berlangsung dalam
suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang penting sebagai
salah satu komponen sistem pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi menjadi
perantara yang menjembatani pebelajar dengan yang dipelajari.
Pengertian media diatas hanya sebagian kecil dari sejumlah pengertian
media yang ada. Namun secara garis besar diantara pengertian satu dengan yang
lainnya mempunyai satu kesamaan tentang definisi media pembelajaran, yaitu
sebagai penyampai pesan pembelajaran yang mudah diterima dan dimengerti
dengan mudah oleh pebelajar.
Fungsi Media Pembelajaran
Pada hakekatnya media pembelajaran bukanlah hanya sekedar menjadi
alat bantu pembelajaran, melainkan juga sebagai sebuah strategi pembelajaran
(Asyhar, 2012:29). Selain itu, media pembelajaran juga memiliki fungsi yang
penting di dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
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Harry C. Mc.Kown (Sihkabuden, 2008:5) dalam bukunya "Audio Visual
Aids To Instruction" mengemukakan empat fungsi media adalah: (a) mengubah
titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang
tadinya abstrak menjadi kongkrit, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi
fungsional praktis; (b) membangkitkan motivasi belajar, dalam hal ini media
menjadi

motivasi

ekstrinsik

bagi

pebelajar,

sebab

penggunaan

media

pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian pebelajar; (c)
memberi-kan kejelasan, agar pengetahuan dan pengalaman pebelajar dapat lebih
jelas dan mudah dimengerti maka media dapat memperjelas hal
memberikan stimulasi belajar, terutama

rasa

ingin

itu; (d)

tahu pebelajar selalu

dirangsang untuk selalu timbul untuk dipuaskan.
Derek Rowntree (Sihkabuden, 2008:5) dalam bukunya "Educational
Technology in Curriculum Development", mengemukakan enam fungsi media,
yaitu: (a) membangkitkan motivasi

belajar;

(b) mengulang apa yang telah

dipelajari; (c) menyediakan stimulus belajar; (d) mengak-tifkan respon murid;
(e) memberikan umpan balik dengan segera, dan (f) menggalak-kan latihan
yang serasi.
Selanjutnya Gerlach dan Ely (Sihkabuden, 2008:5) dalam bukunya
"Teching and Media: A Systematic Approach" mengemukakan tiga keistimewaan
media, yaitu keistimewaan fiksatif, keistimewaan manipulatif dan keistimewaan
distributif. Ketiga keistimewaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (a)
keistimewaan fiksatif ialah kemampuan media untuk menangkap, menyimpan dan
kemudian menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan
ini memungkinkan suatu obyek dapat dipotret, digambar atau direkam, kemudian
disimpan dan pada saat diperlukan dapat ditampilkan serta diamati kembali; (b)
Sedangkan yang dimaksud dengan keistimewaan manipulatif ialah kemampuan
untuk menampilkan kembali suatu obyek atau kejadian dengan berbagai macam
cara sesuai keperluan. Maksudnya obyek atau kejadian itu ditampilkan dengan
perubahan ukuran, kecepatan serta dapat diulang-ulang penampilannya; dan (c)
yang dimaksud dengan keistimewaan distributif yaitu dalam sekali penampilan
suatu obyek atau kejadian dapat menjangkau pengamat yang sangat besar
jumlahnya dan tersebar dalam kawasan yang sangat luas. Misalnya penggunaan
televisi dan radio serta surat kabar.
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Pengembangan Media Pembelajaran
Pengembangan media pembelajaran sangat penting untuk terus dilakukan,
karena mengingat fungsi media pembelajaran yang begitu penting dalam
mendukung keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Untuk menghasilkan
sebuah media pembelajaran yang baik, diperlukan satu perancangan yang baik
pula.
Media pembelajaran yang baik tidaklah dibuat dengan prinsip asal jadi.
Dalam mengembangkan media pembelajaran yang baik perlu mempertimbangkan
beberapa kaidah atau prinsip-prinsip. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga
diantaranya aspek materi, media, pedagogig, sasaran, dan tujuan pembelajaran
yang ingin dicapai.
Pengembangan media pembelajaran sendiri memiliki beragam cara sesuai
media apa yang ingin dihasilkan. Media pembelajaran digital merupakan salah
satu contoh jenis media yang dikembangkan menggunakan software program
komputer. Contoh media ini misalnya: media presentasi, multimedia interaktif,
video pembelajaran, audio pembelajaran, animasi pembelajaran, dan lain
sebagainya.
Rata-rata jenis software yang digunakan untuk mengembangkan media
pembelajaran digital tersebut adalah software berbayar. Dalam keadaan tertentu
hal ini bisa menjadi sebuah kendala, karena rata-rata harga software tersebut
berbiaya mahal. Adannya jenis software open source, bisa menjadi software
alternatif untuk mengembangkan media pembelajaran yang ekonomis.
Software Open Source
Menurut Dyson (Ardiansyah, 2002), Open Source Software (OSS) adalah
perangkat lunak yang dikembangkan secara gotong-royong tanpa koordinasi
resmi, menggunakan kode program (source code) yang tersedia bebas, serta
disistribusikan melalui internet. Ciri khas OSS ini menurut Raymond
(Ardiansyah, 2002) lebih menekankan aspek kualitas yang tinggi, kecanggihan,
dan kehandalan. Sehingga hal ini membuat OSS menarik dan digemari para
pengguna software komputer.
Adannya jenis software open source, bisa menjadi software alternatif
untuk mengembangkan media pembelajaran yang murah dan handal. Mengingat
juga rata-rata kualitas software open source tidak kalah dengan software yang
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berbayar. Hal ini dikarenakan dukungan sukarelawan pengembang software open
source di berbagai negera.
Kelebihan Software Open Source
Banyak keuntungan dari OSS. Beberapa keuntungan antara lain dibahas
pada bagian berikut.
(a) ekonomis, hal ini dikarenakan pengembangan open source biasanya
melibatkan banyak orang, sehingga mobilisasi ini tidak begitu membutuhkan
pendanaan yang besar (dan bahkan gratis), (b) multiplatform, kebanyakan
software open source dapat dijalankan di semua platform , (c) kualitas software
lebih terjamin, hal ini dikarenakan dukungan komunitas para pengembang
software, (d) ringan, hampir semua software lebih sederhana daripada software
berbayar, dan (e) adanya hak untuk mendistribusikan, memodifikasi, dan
memperbaiki pada kode software.
Software Open Source untuk Mengembangkan Media Pembelajaran
Untuk memudahkan pencarian daftar software open source terbaik untuk
mengembangkan media pembelajaran. Pada pembahasan berikut telah disajikan
daftar software opensource dari berbagai kategori, yaitu: pengolah grafis, audio,
video, animasi, dan director.
Berikut beberapa pilihan software open source dan padanannya:
Tabel 1: Software Open Source untuk Mengembangankan Media Pembelajaran
Kategori
Director
Audio
Video
Grafis
Animasi
Publisher

Software Berbayar
Microsoft Powerpoint
Adobe Audition
Adobe Premiere
Adobe Photoshop
& Illustrator
Adobe Flash
Adobe Pagemaker

Software Open Source
OpenOfficeImpress
Audacity
Avidemux & VSDC Free Video Editor
Inkscape & Gimp
Scratch & Blender
Scribus & Sigil

Berikut alamat situs software open source yang bisa di download secara
gratis:
Tabel 2: Alamat Situs Software Open Source
Kategori
Director
Audio
Video

Software Open
Source
OpenOfficeImpress
Audacity
Avidemux &

Alamat Situs
www.openoffice.org/download
www.audacity.sourceforge.net/download
www.filehippo.com/download_avidemux
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VSDC Free Video www.filehippo.com/download_vsdc_free_video_editor
Editor
Inkscape &
www.inkscape.org/download
Grafis
Gimp
www.gimp.org/downloads
www.scartch.mit.edu/scratch2download
Animasi Scratch &
Blender
www.blender.org/download
www.scribus.net
Publisher Scribus &
Sigil
www.sigil-ebook.com
PENUTUP
Software open source pada umumnya berbeda dengan software berbayar.
Software Open Source terkenal dengan kode sumbernya yang terbuka untuk
dikembangkan oleh siapapun. Hal ini berbeda dengan software berbayar yang
kode sumbernya tertutup.
Dengan dukungan komunitas pengembang software di berbagai belahan
dunia menjadikan software open source ini diminati oleh para pengguna software.
Sehingga hal ini membuat software open source dapat digunakan untuk
mengembangkan media pembelajaran digital yang murah dan handal. Berbagai
pilihan software untuk mengembangkan media dengan format audio, video,
animasi, dan lain sebagainya telah banyak tersedia.
Dengan semakin banyaknya para pengembang media pembelajaran yang
menggunakan software open source ini diharapkan bisa menghasilkan berbagai
variasi media pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang
ingin dicapai.

DAFTAR RUJUKAN
Asyhar, Rayandra. 2012. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta: Referensi.
Indrajit, R.E., Turner, T.I.S., & Ardiansyah. (Eds). 2002. Open Source Linux: Membangun
Kekuatan Baru Teknologi Informasi Dunia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Prawiradilaga, D.S., Ariani, D., & Handoko, H (Eds). 2013. Mozaik Telnologi Pendidikan: ELearning. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Seel, Barbara B, Richey, Rita C. 1994. Instructional Technology: The Definition and Domains of
Field. Washington DC: AECT.
Sihkabuden. 2008. Media Pembelajaran. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Malang.

730

Seminar Nasional Teknologi Pendidikan UM, 2015,

BISTRI VIDEOCONFERENCE BERBASIS WEBSITE UNTUK
LAYANAN KONSELING MAYA (CYBERCOUNSELING)
Abi Fa‟izzarahman Prabawa
Pascasarjana Universitas Negeri Malang
E-mail: Abibkum@gmail.com

ABSTRAK
Salah satu tantangan masyarakat abad ke-21 adalah penguasaan teknologi. Sebagai upaya untuk
menghadapi tantangan tersebut, salah satunya adalah melalui pendidikan. Langkah dasar yang
bisa dilakukan adalah menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi. Penguasaan tersebut
harus dicapai oleh seluruh personel pendidikan di sekolah. Bentuk konkret dari capaian
penguasaan teknologi adalah pemanfaatan teknologi, seperti: e-library, e-book, e-journal, dan
yang populer adalah e-learning. Sejalan dengan konsep tersebut, Bimbingan dan Konseling (BK)
sebagai bagian integral dari pendidikan juga mengambil peran penting di dalamnya. Guru BK
(konselor) sebagai salah satu tenaga pendidik perlu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam
menggunakan teknologi untuk menunjang layanan kepada peserta didik. Salah satu layanan yang
diberikan oleh konselor adalah konseling. Seperti halnya e-learning, konseling juga dapat
dilakukan melalui dunia maya, yaitu cybercounseling. Cybercounseling adalah layanan konseling
yang dilakukan melalui dunia maya dengan tetap memperhatikan prosedur konseling pada
umumnya. Konseling secara umum dilakukan dengan tatap muka antara konselor dengan konseli.
Namun, kebanyakan cybercounseling yang ada dilakukan melalui e-mail, chattext, telephone, atau
berbagai media semacamnya yang tidak memungkinkan konselor dan konseli dapat bertatap
muka. Oleh karena itu, untuk mensiasati hambatan tersebut digunakan bistri videoconference
yang memungkinkan terjadinya tatap muka antara konselor dan konseli secara virtual.
Selanjutnya, agar cybercounseling berjalan sesuai prosedur maka bistri diintegrasikan ke dalam
website. Website tersebut berfungsi sebagai media untuk menginformasikan prosedur pelaksanaan
cybercounseling. Pada akhirnya melalui kajian literatur ini, diharapakan dapat memberikan
manfaat bagi konselor dan pengembang teknologi untuk memanfaatkan dan mengembangkan
gagasan ini.
Kata kunci : Bistri, Cybercounseling, Konseling Maya, Website

PENDAHULUAN
Tergesernya pekerjaan konvensional dengan kecanggihan mesin dan
komputerisasi, menjadi bukti perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Dahulu di bank masih menghitung uang secara manual dengan tangan, namun
sekarang pekerjaan itu dilakukan dengan memakai alat. Selain itu, para petani
yang mulanya membajak sawah dengan hewan (sapi dan kerbau) saat ini sudah
menggunakan traktor yang lebih praktis dan hasilnya bagus. Pada sektor lain,
pekerja taman sekarang dimudahkan dengan adanya alat pemotong rumput dan
kran otomatis yang bisa menyiram tanaman sendiri. Demikian halnya dalam
bidang teknologi, penggunaan PC yang menyediakan berbagai macam aplikasi
telah menggeser penggunaan mesin ketik, kalkulator, kanvas, tape, dan
seterusnya. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah Indonesia yang tertuang
dalam ketetapan arah kebijakan Iptek nasional yang berfokus pada tujuh bidang,
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yaitu: Pangan, Energi Baru dan Terbaruan, Kesehatan dan Obat-obatan, Teknologi
Informasi, Transportasi, Pertahanan dan Keamanan, dan Material Maju
(http://www.ristek.go.id/).

Melalui

berbagai

upaya

untuk

mengikuti

perkembangan Iptek dan penggunaaan Iptek dalam kehidupan sehari-hari akan
meningkatkan perekonomian dan mempermudah pekerjaan.
Terlebih lagi, akhir 2015 masyarakat Indonesia mau tidak mau akan terjun
dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menyikapi hal itu, banyak yang
harus dipersiapkan untuk mengahadapi berbagai tantangan yang akan muncul.
Salah satu tantangan yang dimaksud adalah penguasaan teknologi masyarakat
Indonesia yang masih jauh dari harapan. Ngkaapo (2015) mengungkapkan, ada 12
ribu pekerja Cina membanjiri Indonesia. Pekerja Indonesia yang tidak berkualitas
akan tergusur di negeri sendiri. Masalah daya saing tenaga kerja Indonesia
semakin rumit ketika penguasaan teknologi lulusan lembaga pendidikan masih
jauh dari harapan.
Momentum ini tidak perlu dirisaukan, namun seyogianya dijadikan sebagai
stimulus untuk bergegas mempersiapkan amunisi guna menghadapinya. Senada
dengan hal itu, para ahli teknologi terus berinovasi untuk menciptakan produk
teknologi yang komprehensif dan fleksibel. Sebagai jawaban, akhirnya
diperkenalkan gadget, tab, dan ipad yang lebih lengkap aplikasinya serta mudah
dibawa ke mana-mana. Kelebihan itu yang menjadikan gadget begitu digandrungi
oleh setiap kalangan, mulai dari orang dewasa, remaja, dan bahkan juga anakanak. Kondisi tersebut pada dasarnya sudah bisa dijadikan sebagai cikal bakal
untuk menumbuh-kembangkan generasi yang ―melek‖ teknologi. Maka upaya
selanjutnya adalah bagaimana agar pengguna teknologi tersebut menjadi sadar
akan manfaat dan daya guna dari teknologi yang mereka gunakan.
Usaha untuk merealisasikan wacana ―melek‖ teknologi adalah melalui
pendidikan, karena bagaimanapun teknologi dan pendidikan sangat terkait erat.
Penguasaan teknologi bisa diajarkan melalui proses pendidikan, sedangkan
pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan penggunaan
teknologi. Menurut Supriyanto (2007: 10) peran teknologi dalam pendidikan, di
antaranya: sebagai sarana administratif, media pembelajaran, mempermudah
komunikasi, dsb. Kecanggihan tersebut menjadi lebih bermanfaat jika seorang
pendidik bisa menggunakannya untuk mendukung pelaksanaan layanan
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pendidikan disekolah. Hal ini diperkuat dengan pendapat Tilaar (1999: 281-284)
yang menyatakan bahwa perlu disadari juga bahwa memang sudah seharusnya
menjadi kewajiban seorang pendidik dalam era abad 21 untuk menguasai
teknologi.
Namun faktanya, berdasarkan hasil penelitian Sudibyo (2011) menyatakan
bahwa sebanyak 90% SMA dan 95% SMK telah memiliki komputer. Akan tetapi,
komputer yang terhubung dengan internet di tingkat SMA < 25% dan di SMK <
10%. Di tingkat perguruan tinggi, data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
menunjukkan bahwa kesadaran dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam
proses pembelajaran masih sangat rendah. Artinya, kecanggihan teknologi
tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
Pada dasarnya kecanggihan teknologi berkontribusi besar dalam kehidupan,
sehingga lebih mudah dalam membangun komunikasi; kapan saja, di mana saja,
dan oleh siapa saja. Dahulu kita hanya bisa bertemu via suara melalui telepon,
tetapi sekarang dengan kecanggihan teknologi kita bisa bertemu tatap muka secara
virtual. Kecanggihan yang dimaksud sering disebut dengan videoconference.
Menurut Syarifudin (2014), beberapa website yang menyediakan layanan
videoconference di antaranya: skype, line, hangout, oovoo, tango, seen.
Saat ini videoconference sudah dimanfaatkan dalam pendidikan untuk
melakukan pembelajaran jarak jauh, antar daerah, pulau, bahkan antar benua.
Kegiatan yang dilakukan oleh para guru tersebut dikenal dengan sebutan elearning (Supriyanto, 2007: 11).
Berbicara mengenai konsep pendidikan secara umum, maka peran
kurikulum 1975 menjadi pondasi sistem pendidikan, yang mana disebutkan bahwa
sistem pendidikan terbagi menjadi tiga komponen besar, yaitu: manajemen dan
supervisi, pembelajaran,

Bimbingan dan Konseling (BK). Hal ini diperkuat

dengan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyebutkan bahwa guru
BK (konselor) sejajar dengan guru, dosen, widyaiswara, tutor, dan tenaga
pengajar lainnya.
Sejalan dengan konsep e-learning yang disebutkan oleh Supriyanto (2007),
di dalam ranah bimbingan dan konseling (BK) juga mempunyai layanan konseling
maya (cybercounseling). Cybercounseling merupakan layanan konseling melalui
internet yang diberikan tanpa meninggalkan komponen konseling pada umumnya
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(Bloom, 2004: 136). Secara umum konseling dilakukan dengan tatap muka dan
konselor memperhatikan konseli dengan seksama untuk menangkap pesan-pesan
yang disampaikan secara nonverbal. Sedangkan cybercounseling bisa dilakukan
melalui e-mail, chatting, atau media sosial. Ketika menggunakan aplikasi tersebut,
kelemahannya adalah konselor/ guru BK tidak bisa melihat bahasa nonverbal dari
konseli/ siswa.
Konseling akan berjalan efektif apabila konselor dapat memenuhi semua
unsur atau komponen yang dapat mendukung tercapainya kondisi pengubahan.
Keterampilan konselor merupakan salah satu unsur yang mendukung tercapainya
kondisi pengubahan. Keterampilan yang dimaksud meliputi: keterampilan
pengubahan tingkah laku, keterampilan berfikir, dan keterampilan komunikasi.
Menurut Fauzan (2008: 7-8), salah satu keterampilan komunikasi yang dimaksud
adalah bagaimana konselor dapat mengamati dan memaknai bahasa nonverbal
konseli. Oleh karena itu, penulis menawarkan untuk menggunakan layanan
videoconference

berupa

―bistri‖

yang

memungkinkan

konselor

dapat

melaksanakan layanan konseling tatap muka secara virtual.
Bistri merupakan salah satu layanan videoconference yang tersedia dalam
bistri.com. Selain dapat memfasilitasi terjadinya konseling tatap muka secara
virtual, bistri memiliki kelebihan dibanding dengan layanan videoconference
lainnya. Salah satu kelebihan bistri adalah tidak perlu melakukan registrasi untuk
menghubungi pengguna bistri (wordpress.org).
Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa cybercounseling harus
dilakukan

sesuai

prosedur

konseling

secara

umum.

Demikian

halnya

cybercounseling yang dilakukan melalui bistri juga harus sesuai prosedur
konseling pada umumnya. Prosedur tersebut dapat diinformasikan kepada calon
pengguna (konseli dan konselor) melalui website.
Dengan demikian, melalui artikel ilmiah ini penulis melakukan kajian
terkait bistri videoconference berbasis website yang bisa dimanfaatkan untuk
melakukan layanan konseling maya (cybercounseling).
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PEMBAHASAN
Cybercounseling dengan Bistri Videoconference berbasis Website
Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, seorang pendidik
dituntut untuk dapat menguasai teknologi. Berbagai terobosan dilakukan untuk
mengoptimalkan layanan kepada peserta didik. Sama halnya dalam bidang
Bimbingan

dan

Konseling (BK) juga

terus

dilakukan pengembangan-

pengembangan yang inovatif untuk memberikan layanan kepada konseli secara
profesional.
Salah satu bentuk terobosan baru yang dilakukan adalah pegembangan
layanan cybercounseling. Suatu layanan yang memungkinkan konselor dan
konseli untuk melakukan komunikasi melalui dunia maya. Menurut Bloom (2004:
140), pada tahun 2002 terdapat beberapa tipe layanan cybercounseling, di
antaranya: e-mail, text-chat, telephone, videoconference, dsb. Dari kesekian
layanan cybercounseling yang tersedia, videoconference menduduki peringkat ke
empat dan masih kalah populer dengan e-mail. Hal tersebut disebabkan
videoconference memerlukan perangkat hardware dan software yang memadai,
koneksi internet yang bagus, dan penguasaan teknologi pada penggunannya.
Sejatinya, ketika mengguakan videoconference kelebihan yang didapatkan
konselor adalah dapat mengamati bahasa nonverbal konseli.
Saat

ini

sudah

banyak

situs-situs

yang

menyediakan

layanan

videoconference, yang bisa diakses secara gratis dan mudah. Dari sekian banyak
situs yang menyediakan layanan videoconference, ―bistri‖ memiliki kelebihan
dibanding dengan lainnya. Kelebihan bistri adalah tidak perlu melakukan
registrasi untuk menghubungi bister (pengguna bistri), tidak perlu menginstal
software atau plugin, dan dapat digunakan secara terbuka (wordpress.org).
Berdasarkan kelebihan tersebut, bistri videoconference dapat dimanfaatkan
sebagai alternatif untuk melakukan layanan cybercounseling. Selain mendapatkan
kelebihan dari segi teknologi, konselor juga dapat mengamati bahasa nonverbal
konseli yang menjadi salah satu unsur berpengaruh pada ketercapaian pengubahan
tingkah laku konseli dalam framework konseling.
Pelaksanaan konseling pada umumnya adalah terdiri dari tiga tahap, yaitu:
tahap awal, tahap inti, dan tahap pengakhiran. Seperti konseling pada umumnya,
cybercounseling juga harus tetap memperhatikan prosedur konseling secara
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seksama dan sistematis. Menurut Idil dalam Ardi (2013: 82), cybercounseling
terdiri dari tiga tahap, yaitu: Persiapan, Proses konseling, dan Pascakonseling.
Pada tahap persiapan, perlu dipersiapkan software dan hardware pendukung
cybercounseling. Selain itu, konselor perlu menyiapkan keterampilan dalam
konseling. Selanjutnya, pada tahap proses konseling, konselor melakukan layanan
konseling sesuai dengan prosedur dari pendekatan yang digunakan. Pada tahap
pasca konseling, dilakukan evaluasi dan follow-up. Melalui evaluasi dan follow-up
biasanya terdapat empat kemungkinan kondisi yang muncul pada diri konseli, di
antaranya: 1) konseling yang sukses ditandai dengan adanya kondisi konseli yang
KES (effective daily living/EDL), 2) konseling akan dilanjutkan pada sesi tatap
muka (face-to-face), 3) konseling akan dilanjutkan pada sesi konseling online
berikutnya, dan 4) konseli akan dialihtangankan (referral) pada konselor lain atau
ahli lain.
Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah layanan cybercounseling maka perlu
dikembangkan sebuah website yang di dalamnya terdapat layanan bistri
videoconference. Fungsi utama website adalah memberikan petunjuk teknis
kepada pengguna agar dapat menggunakan layanan cybercounseling dengan
menggunakan bistri videoconference secara prosedural. Petunjuk yang diberikan
di dalam website adalah petunjuk teknis pengoperasian bistri dan langkah-langkah
yang harus dilakukan dalam cybercounseling. Selain itu, untuk mempermudah
konselor dalam menjalankan cybercounseling maka konselor dibekali dengan
buku panduan untuk melakukan layanan cybercounseling.
Pengguna Cybercounseling dengan Bistri Videoconference berbasis Website
Pengguna cybercounseling dengan bistri videoconference berbasis website
sama halnya seperti konseling pada umumnya, yaitu konselor dan konseli (Bloom,
2004: 136). Konselor (guru BK) adalah pihak yang memberikan layanan
konseling. Sedangkan konseli adalah siswa yang memerlukan bantuan atau
layanan konseling. Konselor di dalam konteks cybercounseling dituntut untuk
menguasai teknologi di samping keterampilan konseling.
Prosedur Penggunaan cybercounseling dengan Bistri Videoconference
berbasis Website
Prosedur cybercounseling dengan bistri videoconference berbasis website
mengadaptasi dari Idil dalam Ardi (2013) terdiri dari tiga tahap, yaitu: tahap
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Prakonseling, Konseling, Pascakonseling. Pada tahap Prakonseling yang harus
disiapkan oleh pengguna cybercounseling (konselor dan konseli) adalah perangkat
pendukung berupa software dan hardware. Software yang dimaksudkan adalah
aplikasi browser seperti, google chrome, firefox, opera, dsb. Hardware yang perlu
dipersiapkan adalah headphone dan kamera portable jika menggunakan PC.
Setelah perangkat software dan hardware siap, maka konseli seyogianya masuk
ke dalam situs web cybercounseling. Pada tahap ini, konseli membaca petunjuk
yang ada, sampai memulai koneksi dengan konselor menggunakan tombol bistri
videoconference.
Selanjutnya pada tahap inti, konselor yang berperan aktif dalam
melaksanakan konseling sesuai pendekatan yang digunakan. Pada pascakonseling,
dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan konseling dan
menentukan follow-up yang sesuai.
Kapan dan Di mana Cybercounseling dengan Bistri Videoconference berbasis
Website Bisa Digunakan?
Cybercounseling dengan bistri videoconference berbasis website diciptakan
agar konseling bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Cybercounseling ini
dapat dilaksanakan ketika fasilitas pendukung sebagai syarat penyelenggaraannya
terpenuhi, yaitu software dan hardware. Batasan waktu untuk melakukan
cybercounseling harus disepakati oleh konselor dan konseli. Senada dengan hal
ini, Fauzan dkk. (2008: 35-36) menyebutkan bahwa konseling akan berjalan
efektif apabila konselor memberikan teknik structuring (batasan). Batasan yang
dimaksud

adalah

batasan

waktu

(time

limit).

Sehingga,

dengan

mempertimbangkan etika sopan santun antara konselor dan konseli, maka kisaran
waktu yang umumnya disepakati adalah pukul 08.00 – 22.00. Hal ini dilakukan
dengan tujuan agar layanan cybercounseling yang diberikan dapat berjalan secara
efektif, dan tercapainya tujuan secara optimal.
Selain itu, karena cybercounseling ini merupakan komunikasi tatap muka
secara virtual maka konselor dan konseli harus sama-sama online. Selanjutnya,
untuk menghasilkan kualitas video dan suara yang bagus, maka diperlukan
sambungan internet yang sinyalnya stabil. Dengan demikian, jika syarat tersebut
sudah terpenuhi maka cybercounseling dapat di lakukan di berbagai tempat.
Misalnya, lintas sekolah, lintas wilayah, lintas daerah, dan beberapa tempat yang
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lain. Konselor dan konseli tidak harus berada dalam satu tempat, misalnya
konselor di rumah dan konseli di sekolah.
Kelebihan dan Keterbatasan Cybercounseling dengan Bistri Videoconference
berbasis Website
Kelebihan yang ditawarkan melalui cybercounseling dengan bistri
videoconference berbasis website adalah 1) konseling dapat dilakukan di mana
saja dan kapan saja, 2) pengguna

cybercounseling tidak perlu melakukan

registrasi dan instal plugin untuk melakukan komunikasi, 3) konseling dapat
dilakukan dengan tatap muka secara virtual, dan 4) kemudahan pengoperasian
karena terdapat petunjuk teknis di dalam website.
Keterbatasan dari layanan cybercounseling ini adalah pelaksanaannya
bergantung kepada tersedianya koneksi internet. Selanjutnya, ketika koneksi
internet tidak stabil maka kualitas video dan suara yang dihasilkan kurang bagus.

PENUTUP
Konselor seyogianya mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung
layanan yang diberikan agar lebih optimal. Bentuk pemanfaatan teknologi dalam
BK, salah satunya adalah melalui pelayanan cybercounseling. Kelebihan
cybercounseling secara umum adalah dapat melayani konseling di mana saja dan
kapan saja. Walapun demikian, cybercounseling tetap harus memperhatikan
prosedur konseling pada umumnya. Maka untuk menjawab tantangan tersebut
ditawarkan cybercounseling dengan menggunakan bistri videoconference berbasis
website. Website berfungsi untuk menginformasikan prosedur pelaksanaan
cybercounseling. Sedangkan bistri videoconference berfungsi sebagai media
untuk melakukan cybercounseling. Kelebihan yang didapatkan ketika melakukan
cybercounseling dengan menggunakan bistri videoconference berbasis website
adalah 1) pengguna cybercounseling tidak perlu melakukan registrasi dan instal
plugin untuk melakukan komunikasi, 2) konseling dapat dilakukan dengan tatap
muka secara virtual, dan 3) kemudahan pengoperasian karena terdapat petunjuk
teknis di dalam website. Namun demikian, keterbatasan yang dimiliki oleh
cybercounseling

dengan

bistri

videoconference

berbasis

website

adalah

bergantung pada tersedianya koneksi internet yang jaringannya stabil.
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