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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/
atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/
atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya sehingga
Prosiding Seminar Nasional dapat diterbitkan. Seminar Nasional dengan tema
"Peningkatan Kompetensi Calon Guru Dalam Menghadapi Tantangan Global"
dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 di Basement Dome Universitas
Muhammadiyah Malang, dengan penyeleggara Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Seminar ini dilaksanakan dalam rangka jalinan kerjasama antara lembaga pendidikan
tinggi dalam disiplin ilmu yang sama. Penyelenggaraan seminar ini bertujuan sebagai
media bagi para akademisi dalam bidang pendidikan dasar untuk mensinergiskan dan
bertukar pikiran mengenai barbagai langkah strategis dalam peningkatan mutu pendidikan
sebagai garda depan generasi penerus bangsa.

Prosiding ini memuat hasil karya tulis dari berbagai hasil penelitian dan kajian ilmiah
meliputi, Kebijakan Pendidikan Karakter, Problematika Pendidikan karakter di SD,
Profesionalisme Calon Guru, Budaya Mutu di Sekolah, Pengembangan Kurikulum dan
Pembelajaran di Sd, Pendidikan Inklusi dan Sekolah Dasar Unggul. Karya tulis tersebut
dari para tenaga pendidik dalam bidang pendidikan dasar.

Semoga penerbitan Prosiding ini dapat membawa manfaat bagi para peserta
khususnya dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata bagi semua pihak yang telah
membantu pelaksanaan seminar ini, kami ucapkan terima kasih.
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MENYIAPKAN CALON GURU PROFESIONAL

Endang Poerwanti

PGSD-FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: endangpoer@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan adalah investasi Sumber Daya Manusia jangka panjang, karenanya pemerintah

menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Sumberdaya Manusia

yang melimpah dapat menjadi modal  pembangunan bila pendidikan berhasil sebaliknya  akan

menjadi beban pembangunan bila terjadi kegagalan dalam pendidikan.Dalam konteks pendidikan

formal  guru memiliki tugas, fungsi, dan peran yang penting dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa.   Supaya guru dapat melaksanakan fungsi dan peran tersebut, guru harus professional

lengkap dengan pemilikan atribut atribut kompetensi yang menjadi keharusannya. Berbagai upaya

untuk mencapainya telah dilakukan mulai dari pengakuan profesionalisme guru melalui tunjangan

profesi, pembinaan dengan induksi guru  pemula berbasis  sekolah,  peningkatan profesionalisasi

guru  melalui  prakarsa institusi  dan upaya pengembangan diri berbasis individu. Satu hal yang

tak kalah pentingnya adalah peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam

menyiapkan calon guru professional.

kata kunci; Guru Profesional

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Sisdiknas

No 20 tahun 2003 Pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta ketrampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara. Dari pengertian tersebut  tampak

bahwa  pendidikan merupakan aktivitas

untuk membentuk manusia cerdas dalam

berbagai aspeknya baik intelektual, sosial,

emosional maupun spiritual, trampil serta

berkepribadian.

Sejalan dengan hal tersebut tersurat d

fungsi pendidikan yaitu mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.

(UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 Pasal 3).

Pendidikan adalah investasi Sumber

Daya Manusia (SDM) jangka panjang.

Oleh Sebab itu, Pendidikan merupakan

bidang yang sangat penting bagi kehidupan

manusia, dan menjadi prioritas dalam

pembangunan bangsa. Pendidikan yang

bermutu  akan mendorong peningkatan

kualitas manusia . Terkait dengan hal

tersebut visi pendidikan Nasional tahun

2025 adalah “Menciptakan Insan

Indonesia Cerdas dan Kompetitif”, sebagai

perwujutan  cita-cita mencerdaskan

kehidupan bangsa dan untuk ‘menghasilkan

Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

(Insan Kamil/Insan Paripurna)’, tema

pembangunan pendidikan nasional 2015-

2019 difokuskan pada daya saing

regional pendidikan dan kebudayaan.

Sejalan dengan hal tersebut, rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan 2015-2019, merumuskan visi

Kemdikbud 2019 adalah ‘Terbentuknya

Insan serta Ekosistem Pendidikan dan

Kebudayaan yang Berkarakter dengan

Berlandaskan Gotong Royong”.
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Untuk mencapai visi Kemdikbud

2019, misi Kemdikbud 2015-2019

dikemas dalam Misi:  mewujudkan

pelaku pendidikan dan kebudayaan yang

kuat ; mewujudkan akses yang meluas,

merata, dan berkeadilan; mewujudkan

pembelajaran yang bermutu ; mewujudkan

pelestarian kebudayaan dan pngembangan

bahasa ; dan mewujudkan penguatan tata

kelola serta peningkatan efektivitas

birokrasi dan pelibatan publik.

Keterlaksanaan misi tersebut dalam

konteks pendidikan formal menuntut

pelibatan guru sebagai garda paling depan

dari barisan pelaksanaan pendidikan.

Diakui bahwa salah satu faktor yang

amat menentukan dalam upaya

meningkatkan kualitas SDM melalui

Pendidikan adalah tenaga Pendidik (Guru/

Dosen). Dalam hal ini Profesi guru dan

tenaga kependidikan harus dihargai dan

dikembangkan sebagai profesi  yang

bermartabat, karena guru dan tenaga

kependidikan merupakan tenaga

profesional yang mempunyai fungsi, peran,

dan kedudukan yang sangat penting.

Profesi guru  bermakna  strategis, karena

penyandangnya mengemban tugas sejati

bagi proses  kemanusiaan, pemanusiaan,

pencerdasan, pembudayaan, dan

pembangun karakter bangsa. Esensi dan

eksistensi makna  strategis profesi guru

diakui dalam  realitas sejarah  pendidikan

di Indonesia. Dengan lahirnya  Undang-

undang  No. 14  Tahun  2005  tentang

Guru  dan  Dosen, sebagai dasar legal

pengakuan atas profesi guru dengan segala

dimensinya  (Badan PSDMPK, 2012).

Di dalam UU ini disebutkan bahwa guru

adalah  pendidik profesional dengan  tugas

utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah.  Konsekuensi dari jabatan guru

sebagai profesi diperlukan sistem

pembinaan dan pengembangan keprofesian

berkelanjutan guna mendukung peran dan

tanggungjawab yang tertumpu di

pundaknya. Termasuk penataan Lembaga

Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK)

sebagai pencetak calon guru. LPTK

merupakan salah satu kunci berhasil atau

tidaknya pendidikan di Indonesia.

Nurulpaik (dalam Azhar, 2011), penataan

ini dimulai dari rekruitmen mahasiswa,

pengembangan kurikulum proses

pembelajaran sampai pada budaya

akademik yang melingkupinya.

Guru Sebagai Profesi

Secara harafiah, istilah profesi berasal

dari bahasa Inggris yaitu profession atau

bahasa latin, profecus, yang artinya

mengakui, adanya pengakuan, menyatakan

mampu, atau ahli dalam melakukan suatu

pekerjaan, sehingga profesi pada

hakekatnya adalah pelayanan dan

pengabdian yang dilandasi oleh keahlian,

kemampuan, teknik dan prosedur yang

mantap diiringi sikap kepribaadian tertentu.

Profesi juga bisa diartikan sebagai

pelayanan jabatan yang bermanfaat dan

bernilai bagi masyarakat sebagai suatu

spesialisasi dari jabatan intelektual yang

diperoleh melalui  pengetahuan teoritis

secara terstruktur.

Profesional adalah pekerjaan atau

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan

yang memerlukan keahlian, kemahiran,

atau kecakapan yang memenuhi standar

mutu atau norma tertentu serta memerlukan

pendidikan profesi. (pasal 1,ayat 4, Bab

1 UU No.14/2005, ttg Guru & Dosen)

Sejalan dengan tuntutan terhadap guru

sebagai tenaga profesional, terdapat pula

ketentuan yang memuat tentang hak dan

Kewajiban Guru  tertuang dalam pasal 14

ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun

2005 menjelaskan secara tegas mengenai

hak dan kewajiban guru. Dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan, guru

berhak untuk :
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a. memperoleh penghasilan di atas

kebutuhan hidup minimum dan jaminan

kesejahteraan sosial;

b. mendapatkan promosi dan penghargaan

sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. memperoleh perlindungan dalam

melaksanakan tugas dan hak atas

kekayaan intelektual;

d. memperoleh kesempatan untuk

meningkatkan kompetensi;

e. memperoleh dan memanfaatkan sarana

dan prasarana pembelajaran untuk

menunjang kelancaran tugas

keprofesionalan;

f. memiliki kebebasan dalam memberikan

penilaian dan ikut menentukan kelulusan,

penghargaan, dan/atau sanksi kepada

peserta didik sesuai dengan kaidah

pendidikan, kode etik guru, dan

peraturan perundangundangan;

g. memperoleh rasa aman dan jaminan

keselamatan dalam melaksanakan

tugas;

h. memiliki kebebasan untuk berserikat

dalam organisasi profesi;

i. memiliki kesempatan untuk berperan

dalam penentuan kebijakan pendidikan;

j. memperoleh kesempatan untuk

mengembangkan dan meningkatkan

kualifikasi akademik dan kompetensi;

dan/atau

k. memperoleh pelatihan dan

pengembangan profesi dalam bidangnya

Terkait dengan kewajiban, ada

ketentuan guru sebagai tenaga profesional,

yaitu tuntutan  untuk dapat menjalankan

tugasnya dengan baik tertuang dalam UU

No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi

akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,

sehat jasmani rokhani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan pendidikan

nasional.  Kompetensi guru yang dimaksud

dalam pasal delapan meliputi: (1)

kompetensi pedagogik, (2) kompetensi

profesional, (3) kompetensi sosial, dan

(4) kompetensi kepribadian.

Kompetensi pedagogik menunjukkan

kemampuan mengelola pembelajaran,

kompetensi kepribadian menunjukkan

kemampuan kepribadian yang mantap,

beraklak mulia, arif,  berwibawa dan

menjadi teladan bagi peserta didik,

kompetensi sosial kemampuan

berkomunikasi dan berinteraksi dengan

sesama guru, kepala sekolah dan

masyarakat untuk meningkatkan

kemampuan profesionalnya. Sedangkan

kompetensi profesional guru secara terinci

meliputi: (1) menguasai materi, struktur,

konsep, dan pola pikir keilmuan yang

mendukung mata pelajaran yang diampu,

(2) menguasai standar kompetensi dan

kompetensi dasar mata pelajaran yang

diampu, (3) mengembangkan materi

pembelajaran yang diampu secara kreatif,

(4) mengembangkan keprofesionalan

secara berkelanjutan dengan melakukan

tindakan reflektif, dan (5) memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk

berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Hamalik, (2008:38) mengemukakan

bahwa guru yang dinilai kompeten secara

profesional, apabila:  Guru tersebut mampu

mengembangkan tanggung jawab dengan

sebaik-baiknya, mampu melaksanakan

peranan-peranannya secara berhasil,

mampu bekerja dalam usaha mencapai

tujuan pendidikan (tujuan instruksional)

sekolah, dan mampu melaksanakan

peranannya dalam proses megajar dan

belajar mengajar dalam kelas. Guru akan

mampu melaksanakan tanggung jawabnya

apabila dia memiliki kompetensi yang

diperlukan untuk itu. Setiap tanggungjawab

memerlukan sejumlah kompetensi. Setiap

kompetensi dapat dijabarkan menjadi

sejumlah kompetensi yang lebih spesifik.

Guru professional akan tercermin

dalam penampilan pelaksanaan pengabdian

tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian

baik dalam materi maupun metode.

Keahlian yang dimiliki oleh guru profesional

adalah keahlian yang diperoleh melalui suatu

proses pendidikan dan pelatihan yang

diprogramkan secara khusus untuk itu.

Keahlian tersebut mendapat pengakuan
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formal yang dinyatakan dalam bentuk

sertifikasi dan akreditasi. Dengan

keahliannya itu seorang guru mampu

menunjukkan otonominya, baik secara

pribadi maupun sebagai pemangku profesi

pendidik.

Profesionalisme guru yang bermutu

dapat diukur menggunakan lima  faktor

utama yaitu (pusat Informatika , 2009).
1. Kemampuan profesional (professional

capacity) Terdiri dari kemampuan

inteligensi, sikap, dan prestasi dalam

bekerja, yang ditunjukkan dari tinggi

rendahnya nilai hasil tes penguasaan

materi pelajaran dan  upaya untuk selalu

memperkaya dan meremajakan

pengetahuan yang dimiliki.

2. Upaya profesional (profesional ef-

forts), menunjuk pada upaya  untuk

mentransformasikan kemampuan

profesional yang dimiliki  ke dalam

proses pembelajaran dan  penguasaan

keahlian baik dalam menguasai  materi,

penggunaan bahan, pengelolaan

pembelajaran , upaya memperkaya dan

meremajakan kemampuan dalam

pengembangan program pengajaran.

3. Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan

profesional (teacher’s time).

Menunjukkan intensitas waktu yg

dipergunakan guru untuk tugas

profesionalnya. Intensitas waktu

merupakan indikator penting mutu guru,

karena menunjukkan dedikasi dan

kesungguhan dalam melaksanakan

tugas profesinalnya.

4. Kesesuaian antara keahlian dan

pekerjaan (link and match) Guru yg

bermutu ialah mereka yg dapat

membelajarkan murid-muridnya dengan

tuntas dan benar. Sehingga diperlukan

keahlian, baik dalam  penguasaan

disiplin ilmu yg diajarkan, metodologi,

pendekatan dan media pembelajaran

dan sebagainya. Kesesuaian guru

mengajar dengan  bidang keahlian yang

dimilikinya merupakan prasyarat

mutlak agar guru dapat bermutu dan

profesional.

5. Kesejahteraan yang memadai. Seorang

profesional harus mampu mencurahkan

sebahagian besar perhatiannya pada

upaya profesional. Upaya profesional

ini perlu didukung oleh penghasilan dan

kesejahteraan yang memadai.

Dapat disimpulkan bahwa mutu

pendidikan dapat dilihat dalam dua hal,

yakni mengacu pada proses  pendidikan

dan hasil pendidikan. Kualitas pendidikan

dan hasil pembelajaran banyak ditentukan

oleh bagaimana pendidik melaksanakan

tugasnya secara profesional serta dilandasi

oleh nilai-nilai dasar kehidupan,  sehingga

berpengaruh secara signifikan pada

pembentukan sumberdaya manusia

dalam aspek kognitif, afektif dan

keterampilan, baik dalam aspek fisik,  mental

maupun spiritual.  Untuk itu diperlukan

pendidik yang profesional  dan upaya yang

tersinergi untuk memotivasi guru selalu

mengembangkan profesionalismenya,

mendorong dan memberdayakan guru

untuk makin professional.

Penghargaan dan perlindungan untuk

guru profesional.

Mengembangan profesi tenaga

pendidik bukan sesuatu yang

sederhana  banyak faktor yang dapat

mempengaruhinya, baik  factor pribadi,

institusi maupu birokrasi.  Aneka produk

hukum itu semua bermuara pada

pembinaan dan pengembangan profesi

guru, sekaligus sebagai pengakuan atas

kedudukan guru sebagai tenaga

professional telah diberlakukan. Tuntutan

yang menyertai adalah bisakah Guru

memenuhi tuntutan profesionalisme ini.

Bentuk dan jenis penghargaan tersebut

dapat berupa : peningkatan kesejahteraan

guru, peningkatan profesionalisme;

perlindungan hukum dan rasa aman;

kejelasan peningkatan jenjang karir ;

kebebasan dalam pengembangan karier

dan dalam pelaksanaan tugasnya; dan

pemberian kemudahan menjalankan tugas.
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Sejak tahun 2012 pembinaan  dan

pengmbangan  profesi  guru   dilakukan

secara simultan, yaitu mensinergikan

dimensi analisis kebutuhan, penyediaan,

rekruitmen, seleksi, penempatan,

redistribusi, evaluasi  kinerja,

pengembangan  keprofesian  berkelanjutan,

pengawasan etika  profesi, dan sebagainya

(Badan PSDMPK-PMP, 2012). Seperti

tergambar dalam gambar berikut:

Upaya tersebut diantaranya adalah

peningkatan kualifikasi akademik guru

menjadi S1/D4, peningkatan kompetensi

guru, pembinaan karir guru, pemberian

tunjangan guru, pemberian maslahat

tambahan, penghargaan, dan perlindungan.

Hak hak guru yang tercantum pada

pasal 14 UU Guru dan Dosen adalah

bentuk penghargaan pemerintah dan

masyarakat kepada guru, di sana

dinyatakan bahwa guru berhak

mendapatkan tunjangan, yang berupa ;
1. Tunjangan profesi. Tunjangan profesi

yang diberikan kepada guru-guru yeng

telah lulus uji sertifikasi, guru-guru yang

lulus uji sertifikasi sebagai bukti

profesionalismenya, dengan harapan

pembelajaran di sekolah menjadi lebih

berkualitas.

2. Tunjangan Fungsional, yang diberikan

secara otomatis kepada seluruh guru di

Indonesia

3. Tunjangan Khusus, yang diberikan

untuk guru yang mengajar di daerah

terpencil, daerah perbatasan, daerah

bencana alam dan daerah konflik.

4. Tunjangan yang berupa hak untuk

memperoleh ”maslahat tambahan” yang

tercantum dalam pasal 19 UU Guru

dan Dosen. Maslahat Tambahan

tersebut meliputi : (1) tunjangan

pendidikan, (2) asuransi pendidikan, (3)

beasiswa dan sebagainya

Sejak berlakunya  UU No. 14 Tahun

2005 dan PP No. 74 Tahun 2008,

disamping hak dan penghargaan untuk

guru, perlindungan profesi  guru lebih

mendapat perhatian, dipertegas, dengan

diundangkannya UU No. 14 tahun 2005.

Pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat, organisasi profesi, dan/atau

satuan pendidikan wajib memberikan

perlindungan terhadap guru dalam

pelaksanaan tugas.  Perlindungan tersebut

meliputi perlindungan hukum, perlindungan

profesi dan perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja, dan perlindungan hak atas

kekayaan intelektual

Keseluruhan proses yang menjadikan

guru lebih  professional melibatkan banyak

pihak seperti tergambar dalam bagan

berikut:

Untuk tujuan itu, agaknya diperlukan

produk hukum baru yang mengatur

tentang sinergitas penyiapan dan

pengelolaan guru  untuk menciptakan

keselarasan  dimensi dan  institusi  terkait,

khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan (LPTK), baik Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Bentuknya dapat berupa Sekolah Tinggi

 

REKRUTMEN 

CALON GURU

PENDIDIKAN 

PRA JABATAN

PENEMPATAN

PEMBINAAN 

DALAM 

JABATAN

PENSIUN

LIFE CYCLE

PENGEMBANGAN 

GURU

Sumber : Badan PSDMPK-PMP, 2012
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Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP),

Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP)

dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan

(FKIP, yang keberadaannya di bawah

universitas), sebagai lembaga pencetak guru

yang profesional.

Peran Pgsd Sebagai Lptk

LPTK adalah salah satu kunci

berhasil atau tidaknya pendidikan di

Indonesia. Sebagai pencetak dan penyedia

guru dan tenaga pendidik. Berkaitan

dengan  penyediaan  guru, UU No.  14

Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen

dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun

2008 tentang Guru telah menggariskan

bahwa penyediaan guru menjadi

kewenangan lembaga pendidikan tenaga

kependidikan, yang  disebut sebagai

penyediaan  guru  berbasis perguruan

tinggi.  Menurut dua produk hukum  ini,

lembaga pendidikan tenaga kependidikan

dimaksud  adalah  perguruan  tinggi yang

diberi tugas oleh pemerintah untuk

menyelenggarakan program pengadaan

guru pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan  dasar, dan/

atau pendidikan  menengah, serta untuk

menyelenggarakan  dan mengembangkan

ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Untuk mengemban tugas tersebut,

LPTK harus dinilai apakah sudah memenuhi

standar kelayakan sebagai sebuah LPTK

yang bermutu dan memiliki kemampuan

untuk melaksanakan tugas mempersiapkan

calon guru secara profesional dalam satu

setting pengkondisian tertentu, dimana

kurikulum dan lingkungan pendidikan harus

didesain secara serius. (Azhar, 2011)

Ditambahkan bahwa banyaknya

LPTK yang ada di Indonesia, baik negeri

maupun swasta menimbulkan keraguan

akan control kualitas terhadap proses dan

lulusan LPTK.

Keraguan tersebut harus mendapat

jawaban kesanggupan dari PGSD sebagai

bagian LPTK yang secara khusus mencetak

calon guru pada jenjang Sekolah Dasar.

Tidak ada tawaran jawaban lain kecuali,

“ya” PGSD sanggup bertanggungjawab

secara professional dalam penyiapan

lulusan yang siap terjun di dunia

persekolahan.

Pertanyaan berikutnya adalah

“Bagaimana proses penyiapan calon guru

yang telah dilakukan PGSD sebagai

tanggung jawab akademik. Harus ada

pemahaman yang sama tentang  upaya

mencetak calon guru Sekolah Dasar yang

berkualitas, ada semangat dan  keyakinan

bahwa seluruh civitas akademika dan

semua  factor pendukung bersinergi untuk

mencapai keunggulan lulusan, sesuai dengan

Kerangka Kualifikasi Nasional  Indonesia

(KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan

Tinggi.

KKNI sebagai Peraturan Presiden

Nomor 8  Tahun  2012, merupakan

pernyataan kualitas sumber daya manusia

Indonesia, dalam KKNI  penjenjangan

kualifikasinya didasarkan pada tingkat

kemampuan yang dinyatakan dalam

rumusan  capaian  pembelajaran (learning

outcomes), yang digunakan sebagai

landasan pengembangan  Kurikulum

Program Studi. Kurikulum adalah

seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai capaian pembelajaran lulusan,

bahan kajian, proses, dan penilaian

yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan program studi. Sehingga

Kurikulum  pendidikan tinggi merupakan

rangkaian program untuk menghasilkan

lulusan,  program- program tersebut

seharusnya menjamin  agar lulusannya

memiliki  kualifikasi  yang setara dengan

kualifikasi  yang disepakati dalam KKNI.

Sebagai salah satu upaya menjamin

kualitas lulusan dengan menyusunan

Kurikulum yang berkualitas Direktorat

Belmawa Kemenristek Dikti (2016)

membuat Buku Panduan Penyusunan

Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berisi

mekanisme penyusunan Kurikulum sampai

penyusunan perangkat pembelajarannya.
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Sehubungan dengan hal tersebut

Himpunan Dosen PGSD Indonesia sebagai

organisasi profesi mengambil langkah

proaktif dengan mengkoordinasi perwakilan

dosen dan pengelola PGSD di seluruh

Indonesia untuk menyusun  Capaian

Pembelajaran PGSD yang berpegang

pada KKNI level 6 dan SNPT.

Penyusunan capaian pembelajaran yang

diharapkan digunakan oleh seluruh PGSD

ini bertujuan untuk ditujukan untuk:

(1) menghindari munculnya disparitas dan

ketidaksetaraan mutu lulusan untuk jenjang

S1, PGSD di Indonesia,  (2) penataan

mutu dan penyesuaian capaian

pembelajaran PGSD, dan (3) penyetaraan

capaian pembelajaran dengan perjenjangan

kualifikasi  dunia kerja.

Capaian Pembelajaran Lulusan  (CPL)

yang disusun Himpunan Dosen PGSDI

merupakan CPL minimum yang harus diacu

dan digunakan sebagai tolok ukur

kemampuan lulusan suatu program studi

sejenis. Rumusan  CPL  yang disusun ini

juga telah memenuhi ketentuan karena telah

mengandung unsur sikap dan  ketrampilan

umum  yang  ditetapkan dalam  SN-Dikti

(terdapat  pada lampiran SN-Dikti), dan

mengandung unsur pengetahuan dan

ketrampilan khusus dirumuskan dan

disepakati oleh forum program studi

PGSD.

Secara garis besar penyusunan

Kurikulum di PGSD dilakukan dengan

langkah sebagai berikut : (1) Penetapan

profil lulusan, yang menunjukpada   peran

yang dapat dilakukan lulusan di bidang

keahlian atau bidang kerja tertentu setelah

menyelesaikan studinya. (2) Penetapan

kemampuan yang diturunkan dari profil,

yang menjadi landasan pengembangan

capaian pembelajaran lulusan (CPL),

(3) Merumuskan Capaian Pembelajaran

Lulusan (CPL).

Kesepakatan secara nasional profil

lulusan program studi  PGSD adalah

sebagai berikut (Buku CPL Prodi PGSD

–S.1, 2015)

1. Tenaga  Pendidik jenjang sekolah

dasar yang  mampu merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi  dan

mengembangkan pembelajaran berdasar

keilmuan,  karakter, dan inovasi untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

2. Peneliti yang mampu memecahkan

permasalahan pembelajaran dan

mampu menghasilkan inovasi

pembelajaran yang teruji untuk

peningkatan mutu pendidikan di sekolah

dasar.

3. Praktisi dan Konsultan Pendidikan

di tingkat satuan pendidikan dasar

dalam bidang pengelola pendidikan,

pembina ekstra kurikuler, evaluator

pelaksanaan pembelajaran, dan

pengembang media serta sumber

belajar.

4. Bisa ditambah dengan profil lain

yang merupakan penciri dan atau

keunggulan dari lulusan PGSD tertentu.

Selanjutnya CPL S.1 PGSD yang telah

mengandung unsur sikap dan  ketrampilan

umum, dan  unsur pengetahuan dan

ketrampilan khusus, dapat dijabarkan

sebagai berikut:

CPLS.1 PGSD  pada unsur Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan mampu menunjukkan sikap

religius.

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan

dalam menjalankan tugas berdasarkan

agama, moral, dan etika.

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu

kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan kemajuan peradaban

berdasarkan Pancasila.

4. Berperan sebagai warga negara yang

bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalisme serta rasa tanggung jawab

pada negara dan bangsa.

5. Menghargai keanekaragaman budaya,

pandangan, agama, dan kepercayaan,

serta pendapat atau temuan orisinal

orang lain.

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan

sosial serta kepedulian terhadap

masyarakat dan lingkungan.
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7. Taat hukum dan disiplin dalam

kehidupan bermasyarakat dan

bernegara.

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika

akademik;

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab

atas pekerjaan di bidang keahliannya

secara mandiri;

10. Menginternalisasi semangat kemandi

rian, kejuangan, dan kewirausahaan.

CPL S.1 PGSD Unsur Keterampilan

Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis,

kritis, sistematis, dan inovatif dalam

konteks pengembangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan

teknologi yang memperhatikan dan

menerapkan nilai humaniora yang sesuai

dengan bidang keahliannya

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri,

bermutu, dan terukur

3. Mampu mengkaji implikasi

pengembangan atau implementasi ilmu

pengetahuan teknologi yang

memperhatikan dan menerapkan nilai

humaniora sesuai dengan keahliannya

berdasarkan kaidah, tata cara dan etika

ilmiah dalam rangka menghasilkan

solusi, gagasan, desain atau kritik seni

4. Mampu menyusun deskripsi saintifik

hasil kajiannya dalam bentuk skripsi

atau laporan tugas akhir, dan

mengunggahnya dalam laman perguruan

tinggi

5. Mampu mengambil keputusan secara

tepat dalam konteks penyelesaian

masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan hasil analisis informasi dan

data

6. Mampu memelihara dan

mengembangkan jaringan kerja dengan

pembimbing, kolega, sejawat baik di

dalam maupun di luar lembaganya.

7. Mampu bertanggung jawab atas

pencapaian hasil kerja kelompok dan

melakukan supervisi dan evaluasi

terhadap penyelesaian pekerjaan yang

ditugaskan kepada pekerja yang berada

dibawah tanggung jawabnya.

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri

terhadap kelompok kerja yang berada

di bawah tanggung jawabnya dan

mampu mengelola pembelajaran secara

mandiri dan

9. Mampu mendokumentasikan,

menyimpan, mengamankan dan

menemukan kembali data, untuk

menjamin kesahihan dan mencegah

plagiasi.

CPL S.1 PGSD Unsur Pengetahuan

1. Menguasai prinsip dan teori pendidikan

di sekolah dasar.

2. Menguasai konsep tentang karakteristik

perkembangan peserta didik di sekolah

dasar, baik perkembangan fisik,

psikologis, dan sosial.

3. Menguasai pengetahuan konseptual

bidang studi di sekolah dasar meliputi

Bahasa Indonesia, Matematika, IPA,

IPS, PKn, SBdP, dan PJOK.

4. Menguasai konsep kurikulum,

pendekatan, strategi, model, metode,

teknik, bahan ajar, media dan sumber

belajar yang inovatif sebagai guru kelas

di sekolah dasar.

5. Menguasai konsep dan teknik  evaluasi

proses dan evaluasi hasil pembelajaran

di sekolah dasar.

6. Menguasai konsep dasar dan prosedur

penelitian yang dapat memecahkan

permasalahan pembelajaran di sekolah

dasar.

7. Menguasai konsep dan teknik layanan

bimbingan penyuluhan di sekolah dasar

untuk memecahkan permasalahan yang

terkait dengan perilaku  siswa dalam

pembelajaran.

CPL S.1 PGSD Unsur Keterampilan

Khusus

1. Mampu menerapkan prinsip dan teori

pendidikan melalui perancangan dan

pelaksanaan pembelajaran di sekolah

dasar secara bertanggung jawab.

2. Mampu menerapkan konsep tentang

karakteristik perkembangan peserta

didik baik perkembangan fisik,

psikologis, dan sosial melalui

perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran di sekolah dasar.

3. Mampu menerapkan pengetahuan
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konseptual bidang studi di sekolah dasar

meliputi Bahasa Indonesia, Matematika,

IPA, IPS, PKn, SBdP, dan PJOK

melalui perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran dengan metode saintifik

sesuai dengan etika akademik.

4. Mampu menganalisis, merekonstruksi,

dan memodifikasi kurikulum,

pendekatan, strategi, model, metode,

teknik, bahan ajar, media dan sumber

belajar yang inovatif sebagai guru kelas

di sekolah dasar secara mandiri.

5. Mampu merancang dan melaksanakan

evaluasi proses dan hasil pembelajaran

di sekolah dasar secara berkelanjutan.

6. Mampu merancang dan melaksanakan

penelitian bidang pendidikan SD secara

ilmiah sesuai dengan etika akademik

dan melaporkannya dalam bentuk skripsi

dan mengunggah artikel dalam laman

perguruan tinggi.

7. Mampu menerapkan layanan bimbingan

penyuluhan di sekolah dasar untuk

memecahkan permasalahan yang terkait

dengan perilaku  siswa dalam

pembelajaran secara mandiri sesuai

dengan nilai dan norma yang berlaku.

Dari CPL yang disepakati tersebut,

maka tim pengembang kurikulum yang ada

di program studi setiap institusi akan

menindaklanjuti menjadi  kurikulum  dengan

langkah  sebagai berikut

1. Pembentukan mata kuliah

Ada dua kegiatan dalam  pembentukan

mata kuliah yaitu  Pertama, pemilihan

bahan kajian dan secara simultan juga

dilakukan penyusunan matriks  antara

bahan kajian dengan rumusan CPL yang

telah ditetapkan. Kedua, kajian dan

penetapan mata kuliah beserta besar sks

nya. Mulai dari tahapan ini masing masing

institusi mempunyai hak untuk

mengembangkan, Bahan kajian  dan

materi pembelajaran  dapat diperbaharui

atau dikembangkan sesuai perkembangan

IPTEKS dan arah pengembangan ilmu

program studi sendiri, tetap dengan tujuan

utama ketercapaian  CPL.

2. Penyusunan Mata Kuliah dalam

Struktur Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah

ke dalam semester. Susunan mata kuliah

dilengkapi dengan uraian butir  capaian

pembelajaran lulusan yang dibebankan

pada matakuliah tersebut dan rencana

pembelajaran setiap mata  kuliah,  menjadi

dokumen kurikulum.

3. Merumuskan Capaian Pembelajaran

Mata Kuliah (CPMK)  dan sub

CPMK

4. Menyusun Rencana Pembelajaran

Semester, sebagai panduan dosen

dalam melaksanakan pembelajaran.

Bila setiap Program Studi PGSD telah

melakukan kegiatan tersebut secara

konsekuen, kemudian dosen bertekad

memfasilitasi mahasiswa untuk belajar,  dan

mahasiswa memahami CPL dan CPMK

serta punya motivasi untuk mencapainya.

Maka empat tahu kedepan semua lulusan

program studi PGSD akan siap menjadi

guru professional dengan perangkat

kompetensinya setelah menempuh

pendidikan profesi yang dipersyaratkan.

Selamat berjuang tim pengembang

Kurikulum, selamat berjuang teman dosen,

selamat berjuang mahasiswa PGSD menuju

masadepan anak bangsa yang gemilang

dengan lahirnya  sarjana pendidikan

(PGSD)  yang handal secara intelektual

dan memiliki kualitas akhlak yang baik.
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JATI DIRI DAN KOMPETENSI GURU ABAD 21

Oleh : Suswandari

PENDAHULUAN

Pendidikan dengan seluruh aspek

aktivitasnya, dilaksanakan dalam rangka

penyiapan sumber daya manusia masa

depan yang mampu adaptif dengan

zamannya. Aktivitas pendidikan yang

ditandai dengan proses belajar mengajar,

menempatkan guru pada posisi sentral

meski pada saat ini kehadiran tekhnologi

mendominasi dan dimungkinkan

menggeser peran dan fungsi guru. Guru

bukan istilah asing dalam aktivitas

pembelajaran. Bahkan pandangan lama

menyatakan guru adalah sosok manusia

yang patut digugu dan ditiru dalam

ucapan yang dapat dipercaya dan

tingkahlaku menjadi contoh atau teladan

bagi peserta didik, sejawat dan

masyarakat sekitarnya (Wahyu, 2014).

Sebagaimana ditulis oleh Wahyu (2014)

menyitir ungkapan Fuad Hasan mantan

Menteri pendidikan dan Kebudayaan

menyatakan “sebaik apapun kurikulum,

bila tidak dibarengi guru yang berkualitas,

semua akan menjadi sia-sia. Sebaliknya

kurikulum yang kurang baik akan dapat

terimplementasi dengan baik bila ditopang

oleh guru yang berkualitas “. Dengan kata

lain, posisi guru dalam aktivitas

pembelajaran yang sesungguhnya belum

tergantikan meski dengan teknologi

canggih sekalipun. Dalam hal ini, yang

dimaksud dengan kehadiran guru adalah

keberadaan guru secara utuh pada proses

bimbingan belajar dengan menggunakan

berbagai strategi dan sarana serta diikat

dengan komitmen untuk melakukan

perubahan ke arah yang lebih baik pada

cakupan kognitif, afektif dan psikomotor.

Keberadaan guru berkualitas dapat

memberikan cerminan pada proses

pembelajaran yang diberikan serta

mengambarkan kondisi riil masyarakat

yang mendukungnya.

Gejolak sosial di Indonesia saat ini,

yang di beberapa tempat ditandai dengan

intoleransi menjadi sedikit pengganggu

pada proses penyiapan sumber daya

melalui pendidikan yang baik. Hal ini

tidak lain karena, berbagai bentuk

tayangan media massa  tidak bisa

dibendung menjadi bagian dari sumber

belajar yang sangat dimungkinkan

memperngaruhi proses pertumbuhan

jiwa dan kepribadian peserta didik

generasi penerus bangsa. Sebagaimana

diungkapkan oleh Siswono Yodohusodo

(2015) sekolah menjadi tempat

pembentukan wawasan kebangsaan,

yang tidak hanya bertugas  mengajarkan

moralitas baik, meningkatkan pengetahuan

dan ketrampilan, akan tetapi sekolah juga

mendidik dan membentuk kepribadian

siswa menjadi orang Indonesia.

Fenomena sosial seperti radikalisme,

tawuran antar pelajar, konflik antar

kampung, korupsi dan yang sejenisnya

bukanlah kepribadian Indonesia yang

terbentuk melalui pendidikan di sekolah.

Indonesia sebagai bangsa majemuk,

memiliki sejarah panjang dalam

pembentukan NKRI menjadi kawasan

yang sangat menarik untuk kepentingan

global baik positif ataupun negatif,

(Siswono, 2015).

Kebhinekaan yang menjadi ciri

kodrati Indonesia (B Harry Priyono, 2017)

sedang diuji dengan perilaku agresif

membela kelompok dengan berbagai dalih

yang diajukan. Situasi ini mengundang

pertanyaan dengan sistem/kebijakan

pendidikan selama hampir tujuh puluh tahun

lebih kemerdekaan. Pada kondisi demikian,

dapat dinyatakan bila pendidikan kita

selama ini belum mampu menguatkan

karakter dan jadi diri bangsa sebagai bagian

dari masyarakat dunia yang plural dan

humanis. Pertanyaannya adalah siapa yang
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harus bertanggungjawab pada situasi ini?

Persoalan pendidikan memang

bukan perkara tunggal. Persoalan

pendidikan merupakan persoalan

kompleks menyangkut budaya

masyarakat pendukungnya, arah dan

kebijakan  pendidikan  yang di-

berlakukan, tujuan pendidikan yang

diputuskan, sarana dan prasarana  yang

disediakan, kompetensi dan kualifikasi

guru, dukungan teknologi dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut tulisan

sederhana ini berupaya untuk mengupas,

bagian penting dari proses pendidikan /

pembelajaran yang berlangsung selama ini.

Guru masih menempati posisi penting

dalam seluruh sistem pendidikan di

Indonesia. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini

mencoba untuk mengupas tentang jati

diri  dan kompetensi guru abad 21. Tulisan

ini diawali dengan membahas tentang

paradigma abad 21,  sosok guru abad 21

berikut kompetensi yang harus dimiliki

serta apa yang harus dipersiapkan oleh

mahasiswa calon guru berkemajuan di

seluruh Indonesia.

PARADIGMA KEHIDUPAN ABAD

21

Kenichi Ohmae (2002) menyatakan

bahwa akhir abad 20 merupakan masa

yang ditandai dengan munculnya

globalisme atau yang sering disebut

globalisasi. Albrow (1996, dalam Samsul

AB, 2005) menjelaskan bahwa

“globalization had led to the decline or

even demise of modern rationality”.

Di dalam proses globalisasi Fred W.

Riggs (2002:35) menjelaskan :

“ globalization in values escalating

human mobility more and more people

are able to move from place to place,

not just as migrant seeking new home

but as so journer visiting different

countries where the may stay for longer

or shorter periods of line”. Globalisasi

diartikan sebagai perubahan budaya

yang mencakup tata pikir dan perilaku.

Anthony Giddens dalam “The Third Way”

(2002:36) menyebutkan revolusi

komunikasi dan penyebaran teknologi

informasi tidak bisa lepas dari proses-

proses globalisasi. Melalui komunikasi

elektronik seketika  seseorang yang berada

di wilayah termiskinpun dapat terlibat dan

menguncang istitusi lokal dan pola

kehidupan sehari-hari.

Sementara itu Ron Ashkenas (et.al:

2002) menjelaskan globalisasi telah

membawa perubahan lingkungan menjadi

semakin kompetitif. Three engine of

globalization yang meliputi  teknologi,

investasi, dan manajemen menjadi faktor

yang mempercepat terjadinya penyebaran

ide globalisasi tanpa dapat dibendung oleh

siapapun dan dengan alat apapun. Lebih

dari itu,  Ron Ashkenas (et.al, 2002)

memperjelas dengan mengatakan

“kesuksesan seseorang pada abad 21

mencakup empat hal yaitu : “kecepatan,

fleksibilitas, integrasi, dan inovasi”.

Bahwa dunia dengan tekhnologi

komunikasi, informasi dan juga

implikasinya terhadap struktur ekonomi

telah menjadi tempat yang semakin

mengecil, tanpa batas dan sekaligus

menjadi kosmopolitan.  Oleh sebab itu,

John dan Adrian (2000) menyebut

globalisasi sebagai mitos yang tidak dapat

dihindarkan. Beberapa hal yang berkaitan

dengan mitos tersebut John dan Adrian

(2000) menyebutkan pandangan sebagai

berikut: 1) globalisasi menggiring

kemenangan perusahaan besar,

2) globalisasi mendorong pada  produk

universal, 3) globalisasi dapat mengakhiri

perputaran bisnis tradisional, 4) globalisasi

merupakan permainan memang kalah,

5) globalisasi berarti keberadaan geografis

tidak menjadi masalah.

Dengan uraian di atas maka globalisasi

dapat dikatakan sebagai sebuah peluang

bila konteks globalisasi dimaknai

sebagaimana  berikut: Pertama,

Globalisasi dipahami sebagai arus

perubahan yang begitu cepat dan tidak
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dapat dibendung dari beragamnya model

informasi. Melalui proses globalisasi terjadi

percepatan perkembangan ilmu

pengetahuan karena ketersediaan sumber

belajar yang semakin lengkap dan

modern. Kedua,  Globalisasi dilihat sebagai

dasar untuk mengembangkan sikap

budaya dan kepribadian yang dinamis,

continuously in the making, tidak

bersikap statis. Globalisasi memang

merupakan ide Barat, namun demikian

tidak perlu dipertentangkan, karena

terdapat nilai-nilai positif yang dapat

dikembangkan melalui globalisasi ini.

Ketiga, Globalisasi memberikan peluang

untuk meningkatkan kerjasama ekonomi

dengan negara-negara maju, dengan

memanfaatkan tekhnologi informasi dan

transportasi. Dengan kata lain, globalisasi

menjadi peluang kemakmuran bagi negara

berkembang yang memiliki kemampuan

untuk mengelolanya. Dengan kemakmuran

yang ada terdapat pemerataan akses

pendidikan, misalnya untuk kaum

perempuan yang selama ini tertinggal.

Contoh lain, mahasiswa dari negara

berkembang diberikan beasiswa untuk studi

lanjut di negara-negara maju. Keempat,

Globalisasi dinilai sebagai media masuknya

pikiran dan nilai-nilai baru yang positif.

Misalnya disiplin, etos kerja keras,

ketelitian, menghargai waktu, bekerja

dengan orientasi prestasi, untuk

menghilangkan etos budaya lama seperti

sikap nrimo, pasrah, tergantung pada

keterikatan orang lain, ketidakpercayaan

diri, rasa rendah diri, dan sikap-sikap

mental jajahan yang lainnya. Kelima,

Globalisasi dimaknai sebagai upaya baru

untuk meningkatkan tanggung jawab sosial

perusahaan sebagai elemen penting dalam

dunia global. Pada konteks ini perusahaan-

perusahaan yang menjadi pemain utama

ekonomi global, menyisihkan sebagian

keuntungan perusahaannya untuk kegiatan-

kegiatan sosial. Hal ini seperti yang terjadi

dalam perusahaan-perusahaan di

Indonesia. Misalnya Perusahaan Sampurna

memberikan beasiswa, demikian pula

Bogasari memberikan dana penelitian di

perguruan tinggi (Suswandari, 2014) .

Lepas dari uraian di atas, dalam

realitasnya globalisasi pada saat yang

bersamaan menjadi bencana bagi

kehidupan manusia. Pada tataran yang

mana kehidupan manusia terancam

oleh globalisasi?. Untuk itu saya

mengelaborasikan dalam penjelasan

sebagai berikut: Pertama,  Globalisasi

semakin memperbesar jurang kemiskinan

dan ketimpangan antara negara-negara

maju dengan negara-negara berkembang.

Disebutkan dalam Seri kajian Global, 2003

bahwa terdapat 950 juga orang miskin

dari 1,3 milyar orang miskin dunia di

kawasan Asia Selatan, Asia Timur, Asia

Tenggara dan Afrika Sub Sahara. Kedua,

Kepentingan global telah mengabaikan

begitu saja kebutuhan rakyat yang nyata-

nyata tidak dipenuhi oleh pasar global.

Misalnya tidak sedikit para petani gurem

yang tidak dapat memenuhi kebutuhan

pokoknya karena mahalnya harga barang-

barang konsumsi sekunder. Misalnya

sabun, minyak sayur dan kebutuhan lainnya.

Ketiga,  Kebijakan yang dibuat oleh Bank

Dunia, IMF sebagai lembaga yang

menopang proses globalisasi, lebih bersifat

mendikte bagaimana proses pembangunan

di negara-negara berkembang yang

diberikan pinjaman dengan pemberian

syarat-syarat yang ketat. Misalnya dengan

menerapkan Structural Adjusment

Program (SAP), dengan contoh konkret

privatisasi BUMN dengan bentuk konkret

penghapusan subsidi. Contoh lain, pada

masyarakat Kwa Zulu di Sub Sahara Afrika

dengan kondisi yang sangat miskin tidak

mampu lagi membeli air untuk kebutuhan

kesehariaannya. Akhirnya mereka kembali

ke sungai dan dari sinilah wabah kolera

menyebar dan penduduk banyak yang mati.

Keempat, Globalisasi melahirkan krisis

fiskal di negara-negara yang berkeinginan

meneruskan pemberian jaminan sosial

kepada warga negaranya, di tengah tidak
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menentunya pekerjaan dan ketimpangan

pendapat. Kelima, pada konteks sosial

budaya, globalisasi membawa nilai

baru yang berupa budaya materialistik,

sikap hedonisme, konsumerisme,

penggunaan kekerasan, narkoba dan

lain-lain yang memungkinkan membawa

dampak tidak positif bagi perkembangan

moral perilaku masyarakat Indonesia.

Hal ini sebenarnya tidak menjadi

persoalan ketika nilai budaya lokal

telah mampu menjadi benteng yang

kuat dalam mengahadapi merembesnya

budaya global yang terus berlangsung.

TANTANGAN  PENDIDIKAN  ABAD

21

Kehidupan abad 21 ditandai dengan

dominasi teknologi dalam seluruh aktivitas

dan kehidupan manusia. Dunia semakin

dekat tanpa sekat karena dihubungkan

pada kecanggihan teknologi. Perubahan

besar dari ekonomi berbasis  sumber daya

alam /manusia  ke arah ekonomi berbasis

pengetahuan, dengan implikasinya berupa

kualitas sumber daya insani, pendidikan,

lapangan kerja  (Furqon, 2015).  Karakter

Abad 21, sebagaimana diungkapkan oleh

Furqon (2015) sebagai berikut :
1. Leadership – sikap dan kemampuan

untuk menjadi pemimpin dan menjadi

yang terdepan dalam berinisiatif demi

menghasilkan berbagai terobosan-

terobosan;

2. Personal Responsibility – sikap

bertanggung jawab terhadap seluruh

perbuatan yang dilakukan sebagai

seorang individu mandiri;

3. Ethics – menghargai dan menjunjung

tinggi pelaksanaan etika dalam

menjalankan kehidupan sosial bersama;

4. People Skills – memiliki sejumlah

keahlian dasar yang diperlukan untuk

menjalankan fungsi sebagai mahluk

individu dan mahluk sosial; Perhatian

yang semakin besar pada industri

kreatif dan industri budaya,  berikut

implikasi, terutama terhadap: kekayaan

dan keanekaan ragam budaya,

pendidikan kreatif, entrepreneurship, dll.

5. Budaya akan saling imbas

mengimbas dengan Teknosains

berikut implikasinya, terutama terhadap:

karakter, kepribadian, etiket, etika,

hukum, kriminologi, dan media.

6. Perubahan paradigma Universitas,

dari “Menara Gading” ke  “Mesin

Penggerak Ekonomi”. Terdapat

kecendrungan  semakin meningkatnya

investasi yang ditanamkan dari sektor

publik ke perguruan tinggi untuk riset

ilmu dasar dan terapan serta inovasi

teknologi/desain yang memberikan

dampak pada pengembangan industri

dan pembangungan ekonomi dalam arti

luas

Selain itu, tentang  abad 21 Patrick

Griffin, Barry McGaw dan Esther Care

(2012) menegaskan bahwa skill sumber

daya manusia  yang dibutuhkan dengan

ciri sebagai berikut : 1). ways of thingking

: mencakup creativity and innovation,

critical thingking, problem solving,

decision making, learning to learn,

metacognition, 2). Ways of working

mencakup : communication,

collaboration, 3), tools for working

meliputi : information literacy, ICT

literacy, 4). Living  in the world meliputi

: citizenship, life and career, personal

and social responsibility-including

cultural awareness and competence.

Sehubungan dengan hal tersebut apa

yang harus dilakukan dalam penyiapan

sumber daya manusia adaptif dengan

jaman yang mengiringinya .

Kebijakan Pendidikan Nasional

untuk menyongsong di Abad-21

adalah mewujudkan kesejahteraan dan

kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya,

hidup sejajar dan terhormat di kalangan

bangsa-bangsa lain di dunia. Tentu

saja, keinginan ini akan dapat  dicapai

bila dilandasi dengan semangat dan

kemauan  yang sama serta kemampuan

diri untuk menjadi bagian dari penduduk

global yang bermartabat. Pendidikan
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berikut proses yang menyertainya menjadi

kunci utamanya.  Pada konteks ini

Ackoff & Greenberg (2008 dalam

Mukminan, 2014) menjelaskan

“Education does not depend on

teaching, but rather on the self-

motivated, curiosity and self-  initiated

actions of the learner.” Sehubungan

dengan itu, BSNP merumuskan

delapan paradigma pendidikan nasional

di Abad-21  (dalam Mukminan, 2014)

sebagai berikut:
a. Abad-21  didominasi oleh teknologi dan

sains masyarakat global. Oleh karena

itu,  pendidikan berorientasi pada

matematika dan sains disertai dengan

sains sosial dan kemanusiaan

(humaniora) dengan keseimbangan yang

wajar.

b. Pendidikan bukan hanya membuat

seorang peserta didik berpengetahuan,

melainkan juga menganut sikap

keilmuan dan terhadap ilmu dan

teknologi, yaitu kritis, logis, inventif dan

inovatif, serta konsisten, namun disertai

pula dengan kemampuan beradaptasi.

c. Pendidikan ini disertai dengan

menanamkan nilai-nilai luhur untuk

menumbuh kembangkan sikap terpuji

untuk hidup dalam masyarakat yang

sejahtera dan bahagia di lingkup

nasional maupun di lingkup antarbangsa

dengan saling menghormati dan saling

dihormati.

d. Untuk mencapai ini mulai dari

pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, menengah dan pendidikan tinggi

merupakan suatu sistem yang

tersambung erat tanpa celah, setiap

jenjang menunjang penuh jenjang

berikutnya, menuju ke frontier ilmu.

Namun demikian, penting pula pada

akhir setiap jenjang, di samping jenjang

untuk ke pendidikan berikutnya, terbuka

pula jenjang untuk langsung terjun ke

masyarakat.

e. Bagaimanapun juga, pada setiap jenjang

pendidikan perlu ditanamkan jiwa

kemandirian, karena kemandirian

pribadi mendasari kemandirian bangsa,

kemandirian dalam melakukan

kerjasama yang saling menghargai dan

menghormati, untuk kepentingan

bangsa.

f. Khusus di perguruan tinggi, dalam

menghadapi konvergensi berbagai

bidang ilmu dan teknologi, maka perlu

dihindarkan spesialisasi yang terlalu

awal dan terlalu tajam.

g. Dalam pelaksanaan pendidikan perlu

diperhatikan kebhinnekaan etnis,

budaya, agama dan sosial, terutama di

jenjang pendidikan awal. Namun

demikian, pelaksanaan pendidikan yang

berbeda ini diarahkan menuju ke satu

pola pendidikan nasional yang bermutu.

h. Untuk memungkinkan seluruh

warganegara mengenyam pendidikan

sampai ke jenjang pendidikan yang

sesuai dengan kemampuannya, pada

dasarnya pendidikan harus dilaksanakan

oleh pemerintah dan masyarakat

dengan mengikuti kebijakan yang

ditetapkan oleh pemerintah (pusat dan

daerah).

i. Untuk menjamin terlaksananya

pendidikan yang berkualitas, sistem

monitoring yang benar dan evaluasi

yang berkesinambungan perlu

dikembangkan dan dilaksanakan dengan

konsisten. Lembaga pendidikan yang

tudak menunjukkan kinerja yang baik

harus dihentikan. (BSNP, 2010: 43

dalam Mukminan, 2014) .

GURU DAN KOMPETENSI GURU

ABAD 21

Pendidikan di lingkup persekolahan,

sampai saat ini masih mendudukkan guru

sebagai posisi sentral dalam melakukan

transfer of knowledge. Selain itu, sesuai

dengan standar kebijakan nasional yang

ada, guru memiliki peran yang tidak kalah

penting dalam pembentukan watak dan

memperkuat identitas kebangsaan. Di

tangan para gurulah, masa depan bangsa

ini terbentuk. Guru yang dalam bahasa

Inggris disebut teacher merupakan a

person whose accupation is teaching

others”  yaitu seseorang dengan pekerjaan
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mengajar orang lain. Guru menjadikan

orang lain berilmu, guru adalah manusia

dengan tugas utamanya mengajar

(Wahyu, 2015). Sesuai dengan UU RI

Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan

Dosen, pada pasal 1 menyebutkan

bahwa guru adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai, dan mengevaluasi peserta didik

pada anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah.

Dalam aktivitasnya guru menjadi

garda terdepan bagi perubahan

masyarakat. Sampai saat ini,  profesi

guru dilihat sebagai profesi  penuh

dedikasi, penuh pengorbanan tulus, tanpa

pamrih di tengah hambatan dan

rintangan yang menghadangnya untuk

mencerdaskan peserta didik yang menjadi

tangungjawabnya terlebih guru di daerah

khusus. Dalam waktu yang cukup lama

profesi guru tidak menjadi profesi favorit

dalam kancah pembangunan selama ini

dengan segala atribut yang tidak menarik.

Profesi guru kalah dengan profesi lain yang

lebih bergengsi dan menjanjikan. Hal ini

bisa jadi disebabkan oleh kebijakan

pembangunan yang belum memprioritaskan

pada sapek pendidikan. Seiring dengan

berjalannya waktu, profesi guru semakin

terangkat dan semakin membaik dalam

upaya penyediaan layanan pembelajaran

bermutu.  Hymne Guru “Tanpa Tanda

Jasa” perlu dikaji ulang untuk menegaskan

posisi guru sama penting dengan profesi

lainnya.

Demikian pula, pada profesi guru

sekolah dasar. Paradigma sekolah dasar,

sebagai pendidikan pemula, mengajar

kepada peserta didik di bawah 12 tahun,

acapkali dilihat sebagai profesi yang

gampang, dan bisa dilakukan oleh siapa

saja. Bahwa realitas mengejar di jenjang

sekolah dasar memiliki kerumitan keunikan

dan karakter yang berbeda belum menjadi

bahan perbincangan yang penting. Oleh

sebab itu, tidak sedikit guru-guru di sekolah

dasar ada yang tidak memiliki latar

belakang pendidikan guru, tetapi berkenan

mengajar dengan berbagai alasan.

Secara psikologis, peserta didik

sekolah dasar, merupakan peserta didik

masa pertumbuhan, baik kognitif, afektif

dan psikomotor yang perlu  ketrampilan

tersendiri untuk dapat menghasilan

lulusan yang siap berkompetisi dan

berkarakter untuk memasuki jenjang

pendidikan berikutnya. Seiring dengan

tantangan abad 21, harus menjadi upaya

penyadaran bersama bahwa menjadi guru

sekolah dasar membutuhkan ketrampilan

dan kompetensi khusus, teruji dan dapat

dipertanggungjawabkan melalui suatu

proses pendidikan guru sekolah dasar

pada lembaga pendidikan tingi bermutu.

Menjadi guru sekolah dasar sudah

sepantasnya menjadi profesi yang

membanggakan sebagaimana profesi

lainnya. Rasa inferioritas yang dimiliki

guru sekolah dasar selama ini., sedikit

banyak akan mengganggu tugas berat yang

harus dipikulnya.

Guru  profesional memiliki kemampuan

untuk mengembangkan aspek kognitif,

afektif dan psikomotor peserta didiknya

sesuai dengan peradaban dan kearifan

bangsa. Terkait dengan Pergeseran

Paradigma Pendidikan di Abad-21, BNSP

merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang

harus dipenuhi dalam proses pendidikan

abad ke-21, yaitu:
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1. dari berpusat pada guru menuju berpusat

pada siswa,

2. dari satu arah menuju interaktif,

3. dari isolasi menuju lingkungan jejaring,

4. dari pasif menuju aktif-menyelidiki,

5. dari maya/abstrak menuju konteks

dunia nyata,

6. dari pribadi menuju pembelajaran

berbasis tim

7. dari luas menuju perilaku khas

memberdayakan kaidah keterikatan,

8. dari stimulasi rasa tunggal menuju

stimulasi ke sehala penjuru,

9. dari alat tunggal menuju alat multimedia,

10. dari hubungan satu arah bergeser

menuju kooperatif,

11. dari produksi massa menuju kebutuhan

pelanggan,

12. dari usaha sadar tunggal menuju jamak,

13. dari satu ilmu dan teknologi bergeser

menuju pengetahuan disiplin jamak,

14. dari kontrol terpusat menuju otonomi

dan kepercayaan,

15. dari pemikiran faktual menuju kritis,

dan

16. dari penyampaian pengetahuan menuju

pertukaran pengetahuan. (BSNP,   2010:

48-50  dalam Mukminan, 2014).

Prinsip-prinsip layanan pembelajaran

seperti tersebut di atas dapat terwujud bila

guru  memiliki kompetensi yang dapat

dipertanggungjawabkan. Kompetensi guru

merupakan kecakapan/kapabilitas,

kemampuan untuk melaksanakan tugas,

ketrampilan untuk mengintegrasikan

pengetahuan dengan sikap dan nilai dalam

suatu proses pembelajaran (Powell, 1997;

Robert A. Roe, 2001; Maryam Illanlou

dan Maryam Zand, 2011). Dalam

pandangan Wolf dan Deblin (1995)

menyatakan essensi dari istilah kompetensi

adalah “ is there ability to perform “ .

Selanjutnya Wolf 2013 menyatakan

“competence pertains to the ability to

perform the activity in fuction and

occupational.  Secara individu dalam

kompetensi terdapat motive, traits, self

concept, knowledge dan skill (Spencer

and Spencer, 1993). Pemerintah Republik

Indonesia menetapkan empat kompetensi

dalam menyiapkan guru profesional yang

dikenal dengan kompetensi profesional,

personal, sosial dan pedagogik.  Keempat

kompetensi ini, menjadi arah bagi guru

dalam melaksanakan tugas profesinya

secara maksimal

JATI DIRI GURU ABAD 21 DAN

KOMPETENSI YANG MELEKAT

Abad 21 menjadi era baru dalam

tatanan dunia saat ini terkait dengan

pesatnya perkembangan tekhnologi.

Hadirnya berbagai bentuk teknologi baru

merupakan bentuk lain dari outcome

proses  kebijakan dan implementasi

pendidikan di berbagai negara maju dan

negara berkembang. Kondisi ini,

memperlihatkan relasi positif antara  proses

pendidikan dengan kualitas sumberdaya

yang dihasilkan. Bisa disebut misalnya

Finlandia di Eropa Timur, Singapura di

Asia Tenggara, RRC, Jepang di Asia Timur,

Inggris di Eropa Barat disebut negara maju

terkait dengan kuatnya pengaruh di

berbagai belahan dunia karena kekuatan

teknologi dan sumber daya yang dimiliki.

Suhubungan dengan itu, dalam konteks

pendidikan abad 21 memiliki fokus sebagai

berikut :
. . .  as educational leaders,

classroom teachers, students and

parents will agree 21 st century

teaching carries with it complicated

mix of challenges and opportunities,

chalengges include the issues of

teacher turnover, accountability,

changing student pupulation and

student expextations, mounting

budget pressures and intense de-

mand to build students 21 st century

skill. . . . (www.bb Teaching in the

21 Century)

Berdasarkan kutipan tersebut dapat

dinyatakan bahwa seluruh orang tua dan

siswa mengakui bahwa pendidikan abad

21 memiliki tantangan dan peluang yang

kompleks menyangkut isu guru,
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akuntabilitas, perubahan jumlah penduduk,

ekspektasi yang diharapkan untuk dapat

menekankan pada aspek ketrampilan

menyikapi abad ini, sebagaimana bagan

berikut di bawah ini:

Sumber : Trilling and Fader, 2009

dalam Kuntari Eri Murti (2013)

Bagan tersebut menegaskan tentang

student outcomes abad 21 secara jelas

dan tegas. Untuk dapat mewujudkan hal

tersebut pendidikan memiliki peranan yang

sangat besar dan guru menjadi aktor

utamanya. Guru abad 21 dihadapkan pada

situasi peserta didik yang dekat dengan

teknologi, sebagaimana diungkapkan dari

TDA (2010) “Your students are already

using technology as part of their daily

life and increasingly expect to use it for

learning in school. But what does this

mean for you as a teacher”. Pergeseran

area proses pembelajaran menjadi salah

satu dimensi yang sangat penting untuk

terus diperdalam oleh para guru dan calon

guru. Pembelajaran  menekankan pada

empat hal, yaitu mencari tahu, merumuskan

masalah, berfikir analitis dan kemampuan

untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan

masalah. Konteks ini,  memberikan

gambaran tentang jati guru seperti apa

yang dibutuhkan dalam penyiapan sumber

daya manusia abad 21. Paradigma

konvensional pembelajaran harus bergeser

dan hal ini sudah dilakukan melalui

kurikulum 2013. Para guru secepat

mungkin untuk melakukan adaptasi dengan

perubahan yang terjadi dan oleh karena

upaya peningkatan kompetensi guru harus

terus dilakukan, baik secara mandiri

ataupun menjadi bagian dari kebijakan

pemerintah. Tantangan pendidikan masa

depan sebagai berikut :

 

Future Challenge dan Future Competencies (Furqon, 2015)

Future Challenge Future Competencies 

• Globalisation: WTO, ASEAN 

Economic Community, APEC, 

CAFTA 

• Issues on environment 

• Rapid progress of information 

technology  

• Convergency of science and 

technology 

• Knowledge based economy  

• The raise of creative industry and 

culture 

• The shift of power of global 

economics 

• Influence and impact of 

technoscience 

• Quality, investment and 

transformation in education sector  

 

• Ability to communicate 

• Ability to think clearly and critically  

• Ability to consider morale sides of 

any issues   

• Ability to be responsible citizens   

• Ability to understand and be tolerant 

to different perspectives 

•  Ability to live in a global 

community  

• Having broad interest in life 

• Having preparadness to work 

• Having intellectuality in accordance 

to his/her talent/interests 

• Having responsibility toward 

environment 

 

 

Gambaran bagan di atas, menjadi

tantangan untuk semua pihak termasuk

guru. Guru abad 21 adalah guru dengan

empat kompetensi yang terintegrasi untuk

dapat menyajikan aktivitas pembelajaran

sesuai dengan kebutuhan zaman. Pesatnya
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perkembangan teknologi menjadi bagian

yang harus diantisipasi dengan ketrampilan

menyajikan pembelajaran aktif, kreatif dan

inovatif dengan menempatkan peserta didik

sebagai subjek. Sebab “your students

are already using technologi as part of

their daily life...” (Teaching in The 21 st

Century, 2017). Pendekatan pembelajaran

saintifik dalam kurikulum 2013, merupakan

salah satu upaya menyiapkan SDM yang

siap dengan kehidupan di abad 21 yang

kompetitif ini.

Sehubungan dengan itu, jati diri guru

abad 21 paling tidak memiliki kriteria

sebagaimana berikut di bawah ini.
1. Memiliki keimanan dan ketaqwaan

kepada Tuhan yang Maha Esa  sebagai

tuntunan dalam melakasanakan tugas

dan tanggung jawabnya.

2. Memiliki akhlak mulia, mandiri,

demokratis, bertanggungjawab terhadap

sikap dan perilaku

3. Berilmu, cakap dan kreatif

4. Memiliki kompetensi dalam reading,

writing and aritmathic untuk mampu

memahami gagasan melalui berbagai

media pada masa sekarang ini.

5. Fleksibel dan adaptif

6. Memiliki inisiatif untuk melakukan

interaksi sosial dengan budaya

masyarakat setempat.

7. Mampu mendorong peserta didik untuk

berfikir kritis dalam menyajikan aktivitas

pembelajaran.

8. Dipercaya

PENUTUP

Pendidikan menjadi kunci utama

perubahan menuju kehidupan yang lebih

sejahtera, demokratis, harmoni, damai dan

menjunjung tinggi harkat dan martabat

kemanusiaan. Guru menjadi kunci penting

dalam proses pembelajaran dalam rangka

transfer of knowledge, transfer of value

and transfer of skill dalam menghadapi

tantangan masa depan. Perubahan

teknologi yang berdampak pada peribahan

perilaku hidup manusia, menuntur suatu

proses pembelajaran adaptif sesuai dengan

tantangan yang ada. Empat kompetensi

guru  ditambah dengan penguasan guru

ICT menjadi landasan utama bagi guru abad

21 dalam memberikan layanan pembelajaran

terbaik. Technologi open up huge

opportunity for ... teaching, assesment,

planing and administration.....
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Abstract

Background this study was most teachers conduct the learning process of natural science

lesson in the classroom should be a lesson about nature requires direct practice approaches

by looking at concrete examples about what to learn, so many students who are bored and less

familiar with lessons given. one way to address them is to do the learning process learning

model that uses the outdor learning is done outside of the classroom. And the experience gained

by students outside the classroom will be recorded in her mind within a longer shape ideas and

responses-responses will be repeated in words which conveyed to people who heard his story.

Formulation of the problem in this research: "are there any influence of Outdoor Learning

Implementation Model  of Student Results In Fifth Grade Natural Science Lesson SDN

Menanggal 601 Surabaya?". The goal is to find out the effect of Outdoor Learning

Implementation Model  of Student Results In Fifth Grade Natural Science Lesson SDN

Menanggal 601 Surabaya. outdoor learning is an activity outside of class making learning

outside the classroom is exciting and fun, can be done anywhere with an emphasis on the

learning process based on real facts, which is the lesson material is directly experienced

through learning activities directly with the hope that students can build more meaning or

impression in his memory. This research is quantitative research models with true experimental

design with type posttest only control design using experimental class and grade control and

sampling techniques using total sampling. The technique of collecting data by using test results

to learn. Data analysis techniques using the validation test, test, test the normality of its

homogeneity, and test hypotheses with either test-t for 2 paired samples in order to test the

hypothesis is accepted or rejected. Based on the results of data analysis and hypothesis testing

is obtained, it may be concluded that the application of Outdoor Learning Model  give positive

effect of Student Results In Fifth Grade Natural Science Lesson SDN Menanggal 601 Surabaya.

It is known from the analysis results with the test statistic t- used with a significant level of 5%

and 95% confidence level indicates that the value tcount > t
table 

or by 5, 69 > 1, 99 on a

significant level of 5% then it outdoor learning model can be used.

Key words: Outdoor Learning Model, Science Learning Result

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 Ayat 1

yang berbunyi “Guru adalah pendidik

professional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah.” Dari keterangan

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

peran seorang guru sangatlah penting

bagi anak-anak Indonesia. Guru berperan

besar dalam mencerdaskan bangsa.

Seorang guru diharapkan dapat  mendidik

dan mengajar siswa dengan lebih

bertanggungjawab sehingga siswa dapat

mencapai hasil belajar yang maksimal

dan memuaskan.

Mendapatkan pengalaman diluar

kelas merupakan bagian strategi kognitif

di mana seorang seseorang dapat belajar

dari pengalaman dirinya dan pengalaman
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orang lain. Dan pengalaman yang didapat

oleh siswa di luar kelas akan tercatat

dalam benaknya dalam bentuk gagasan-

gagasan dan tanggapan-tanggapan ini

akan terulang dalam kata-kata yang

disampaikan kepada orang yang mendengar

ceritanya (Yamin. 2003:3).

Menurut Komarudin (dalam Husamah.

2013:19) menyatakan, outdoor learning

merupakan aktivitas luar sekolah yang

berisi kegiatan di luar kelas/sekolah dan di

alam bebas lainnya, seperti: bermain di

lingkungan sekolah, taman, perkampungan

pertanian/nelayan, berkemah, dan kegiatan

yang bersifat kepetualangan, serta

pengembangan aspek pengetahuan yang

relevan.

Ilmu Pengetahuan Alam sangat identik

dengan pembelajaran yang dilakukan

secara eksperimen dan melihat langsung

dengan femomena yang ada serta melihat

dan mengenali secara konkrit benda yang

ada di lingkungan peserta didik, sehingga

siswa yang dengan langsung melihat contoh

konkrit ataupun melakukan pengalaman

yang nyata maka materi yang diterima

akan disimpan dalam jangka waktu yang

lebih lama

Proses pembelajaran tidak hanya bisa

dilakukan di dalam ruangan kelas.

Melainkan proses pembelajaran bisa

dilakukan di luar ruangan (outdoor

learning) dan alam bebas dengan

memberikan suasana belajar yang baru

dan bisa memberikan pengalaman kepada

peserta didik serta memperlihatkan dengan

contoh yang konkrit mengenai

ketergantungan manusia dan hewan pada

tumbuhan. Penelitian ini dapat dijadikan

pedoman bagi guru dalam upaya

meningkatkan hasil dalam ketuntasan

belajar yaitu nilai rata-rata 80 ke atas.

Berdasarkan permasalahan yang ada,

oleh karena itu penelitian ini mengambil

judul ” Pengaruh penerapan model

pembelajaran outdoor learning terhadap

Hasil Belajar IPA siswa kelas V SDN

Menanggal 601 Surabaya. ” penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat bagi guru

untuk meningkatkan ketrampilan mengajar

menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif.

Desain penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah True Experimental

Design dengan jenis Posttest-Only

Control Design. Dikatakan True

Experimental Design, karena dalam

desain ini peneliti dapat mengontrol semua

variabel luar yang mempengaruhi jalannya

eksperimen. Ciri utama dari True

Experimental adalah sampel yang

digunakan untuk eksperimen maupun

sebagai kelompok kontrol diambil

secara random dari populasi tertentu. Jadi

cirinya adalah adanya kelompok kontrol

dan sampel dipilih secara random

(Sugiyono:2011). Kelompok pertama diberi

perlakuan (X) diberi nama kelompok

Eksperimen. Kelompok kedua tidak diberi

perlakuan yang sama seperti kelompok

pertama disebut kelompok kontrol

.
Tabel 1. Rancangan penelitian post-test only

control design:

Dalam penelitian ini yang dijadikan

adalah siswa kelas V SDN Menanggal

601 Surabaya yang berjumlah 80 siswa.

Dalam penelitian ini teknik sampel yang

digunakan yaitu teknik nonprobality

sampling dengan menggunakan sampel

jenuh. Sampel jenuh adalah teknik

penentuan sampel bila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel

(Sugiyono.2011:85). Dapat ditentukan

bahwa kelas VB sebagai kelas eksperimen

dan kelas VA sebagai kelas kontrol, dengan

jumlah masing-masing kelas adalah 40

siswa. Adapun teknik pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Kelas control Treatment Kelas 

eksperimen 

R X O1 

R - O2 
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metode tes prestasi yang digunakan berupa

tes tulis yang diberikan kepada siswa

melalui post-test dengan materi

ketergantungan manusia dan hewan pada

tumbuhan. Penyusunan soal dalam tes,

diperlukan instrumen sebagai alat yang

digunakan pada saat dilakukannya

penelitian. Data yang didapatkan dari tes

digunakan untuk mengetahui ketuntasan

siswa dalam proses pembelajaran

menggunakan model pembelajaran

outdoor learning materi struktur batang

tumbuhan. Tes ini dilaksanakan setelah

kegiatan pembelajaran menggunakan

model pembelajaran outdoor learning.

Teknik analisis data menggunakan 2

uji yaitu uji instrument yang meliputi uji

validasi  untuk menguji kelayakan

instrument yang digunakan, uji normalitas

untuk menentukan apakah data

berdistribusi normal dan layak untuk

persyaratan dilakukanya uji-t, dan uji

homogenitas dilakukan untuk menentukan

apakah data bersifat homogeny atau

berada pada kondis dan situasi yang sama.

Analisis uji normalitas data dalam penelitian

ini menggunakan analisis uji chi kuadrat

dengan langkah-langkah sebagai berikut,

(Mundir, 2012:40).
a. Menentukan nilai tertinggi dan terendah.

b. Menentukan Rentang Kelas (R) =

(NT – NR) + 1

c. Menentukan Banyak Jumlah Kelas

Interval (K) dengan menggunakan salah

satu dari 3 cara:

1) Rumus Struges, yaitu K = 1 + 3,3

Log n, Dimana n = total frekuensi

2) Menentukan K antara 5 - 20.

3) Grafik Jumlah Kelas Interval.

d. Menentukan panjang (isi) Kelas

Interval (i)

e. Menentukan rata-rata atau Mean  ( ) 

f. Menentukan simpangan baku (S)

g. Menentukan daftar frekuensi yang

diharapkan dengan jalan

1) Menentukan batas kelas, yaitu

angka skor kiri kelas interval

pertama dikurangi 0,5 dan

kemudian angka skor kanan kelas

interval ditambah 0,5.

2) Mencari nilai Z-score untuk batas

kelas interval dengan rumus :

3) Mencari luas 0 – Z dari tabel

kurve normal dari 0 – Z dengan

menggunakan angka – angka untuk

batas kelas

4) Mencari luas tiap kelas interval

dengan jalan mengurangkan angka-

angka 0 – Z, yaitu angka baris

pertama dikurangi baris kedua,

angka baris kedua dikurangi baris

ketiga, dan begitu seterusnya.

Kecuali untuk angka yang berbeda

pada baris paling tengah

ditambahkan dengan angka pada

baris berikutnya.

5) Mencari frekuensi yang

diharapkan (fe) dengan cara

mengalikan luas tiap interval

dengan jumlah responden

6) Mencari Chi Kuadrat dengan

  rumus :
7) Membandingkan  dengan

    

Kaidah keputusan :

Jika  > ,  maka distribusi data

tidak normal

Jika  < ,   , maka distribusi

data normal

(Sumber : Riduwan, 2011:121)
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Yang kedua yaitu uji hipotesis dengan

menggunakan uji-t, uji-t digunakan untuk

menganalisis rumusan masalah yakni untuk

mengetahui adanya pengaruh penerarapan

model pembelajaran outdoor learning

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V

SDN Menanggal 601 Surabaya.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini diperoleh data dari

hasil uji instrumen validasi RPP dan Tes

Hasil Belajar (THB). dapat diketahui

bahwa secara keseluruhan rencana

pelaksanaan pembelajaran yang

dikembangkan peneliti termasuk kategori

Baik dengan skor penilaian 4,06.

Sedangkan secara keseluruhan Tes Hasil

Belajar (THB)  yang dikembangkan peneliti

termasuk kategori sangat baik dengan skor

penilaian 3, 51.

Pengolahan data tes hasil belajar

dilakukan dengan menggunkan uji

normalitas untuk kelas eksperimen dan

kelas kontrol digunakan untuk memeriksa

keabsahan sampel dan populasi. Hal ini

dimaksudkan untuk mengetahui apakah

data yang terkumpul memenuhi syarat

untuk dianalisis atau tidak. Hasil uji

normalitas yang dilakukan pada kelas

eksperimen yaitu berdistribusi normal,

terbukti  <,  atau 3, 571 <

11, 1. Untuk hasil uji normalitas yang

dilakukan pada kelas kontrol  yaitu

berdistribusi normal, terbukti   < ,

 atau 9, 743 < 11, 1. Uji

homogenitas digunakan untuk menguji

apakah data yang disajikan tersebut

homogen atau tidak. Dengan kata lain, uji

homogenitas digunakan untuk menguji

homogeny tidaknya data yang diambil dari

suatu populahi. Hasil uji homogenitas

menunjukkan nilai Fhitung< F
tabel

 pada taraf

signifikan 5%. Terbukti, F
hitung

 < Ftabel

atau Image < 1, 69, maka varian data

tersebut bersifat homogen.

Setelah data memenuhi syarat,

kemudian data dianalisis menggunakan

uji-t untuk mengetahui pengeruh penerapan

model pembelajaran outdoor learning

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V

SDN Menanggal 601 Surabaya. Rumus

uji-t yang digunakan adalah tipe separated

varian, karena pada penelitian ini n
1
=n

2

dan varian bersifat homogen.
a) Ho : µ1 = µ2, artinya tidak ada

pengaruh penggunaan model

pembelajaran outdoor learning terhadap

hasil belajar IPA siswa kelas V SD.

b) Ha : µ1  µ2, artinya ada pengaruh

penggunaan model pembelajaran

pembelajaran outdoor learning terhadap

hasil belajar IPA siswa kelas V SD.

Pada tabel uji t 2 pihak dengan taraf

signifikan = 0, 05 dan dk = 78, diperoleh

t
tabel

 = 1, 99. Berdasarkan perhitungan

ttabel dan thitung  diperoleh t
tabel

 = 1, 99

dan t
hitung

 = 5, 69 sehingga didapatkan

kriteri pengujian sebagai berikut:
a. Ho diterima jika -1, 99< thitung < 1, 99

b. H1 diterima jika thitung  > 1, 99 atau

thitung < -1, 99

Karena t
hitung

  > t
tabel

 atau 5, 69 > 1,

99, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Setelah didapat hasil Ho ditolak dan

Ha diterima maka dapat dilihat dalam

kurva daerah penolakan sebagai berikut:

Gambar 1. Kurva Penolakan

PEMBAHASAN

Dari hasil analisis validasi Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan

menggunakan model pembelajaran

outdoor learning oleh validator 1 dan

validator  2 menunjukkan nilai dengan

skor keseluruhan 4,06  yang termasuk

kategori ”baik”.
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Berdasarkan data uji validitas soal

Tes Hasil Belajar (THB) yang didapat dari

2 validator dapat diketahui bahwa secara

keseluruhan soal Tes Hasil Belajar (THB)

yang dikembangkan peneliti termasuk

kategori sangat baik dengan skor penilaian

3, 51.

Dari berbagai landasan teori yang telah

digunakan untuk mencari data dalam

penelitian ini, yang telah disajikan dalam

bentuk tabel hasil tes evaluasi dari kelas

yang diajar menggunakan model

pembelajaran outdoor learning dengan

kelas yang tidak diajar menggunakan model

pembelajaran outdoor learning  dan atas

dasar pembuktian yang diperoleh melalui

suatu analisa data menggunakan uji-t

diperoleh hasil analisis menunjukkan bahwa

nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel

pada taraf signifikan 5% (t
hitung 

> t
tabel

)

atau 5, 69 > 1, 99, maka Ho ditolak dan

Ha diterima Maka, dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

“Ada pengaruh positif penerapan

model pembelajaran outdoor learning

terhadap hasil belajar IPA pada siswa

kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya”

Pengaruh yang dimaksud di sini adalah

adanya perbedaan hasil belajar siswa yang

diajar menggunakan model pembelajaran

outdoor learning lebih baik dari pada hasil

belajar siswa yang tidak diajar

menggunakan model pembelajaran

outdoor learning.

Hal ini menunjukkan bahwa

penggunaan model pembelajaran outdoor

learning memiliki pengaruh yang positif

terhadap hasil belajar siswa, sehingga dapat

mengatasi hambatan yang ada, baik berasal

dari diri siswa maupun luar diri siswa

untuk mencapai hasil belajar yang lebih

baik. Selain itu, siswa menjadi lebih

interaktif dan bahkan aktif didalam proses

pembelajaran dengan banyak menemukan

hal baru yang belum diketahui sebelumnya.

Sejalan dengan model pembelajaran

outdoor learning yang berpusat pada

siswa dimana dalam proses  belajar

mengajar yang dilakukan diluar kelas guru

melibatkan secatra maksimal kemampuan

siswa untuk menyelidiki, mengati, dan

mencari informasi sendiri sehingga mereka

dapat merumuskan sendiri penemuannya

mengenai apa yang sedang ia pelajari.

Selain itu keberhasilan dari penelitian

ini adalah ditunjang dengan hasil dari

penelitian sebelumnya. Maka dapat

dikatakan bahwa model pembelajaran

outdoor learning merupakan salah satu

model pembelajaran yang efektif digunakan

dalam proses pembelajaran. Hal ini juga

menunjukkan bahwa model pembelajaran

outdoor learning berpengaruh positif

terhadap hasil belajar siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data, dapat

disimpulkan bahwa, ada pengaruh positif

penerapan model pembelajaran outdoor

learning terhadap hasil belajar IPA pada

siswa kelas V SDN Menanggal 601

Surabaya, hal ini dapat dibuktikan dengan

menggunakan rumus uji-t. Dapat diperoleh

thitung sebesar 5, 69 lebih besar dari

ttabel sebesar 1, 99 pada taraf signifikan

5% maka dapat disimpulkan bahwa

penerapan model pembelajaran outdoor

learning berpengaruh positif terhadap hasil

belajar siswa kelas V.
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PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBANTUAN

MEDIA INTERAKTIF RAINBOW ALPHABET MELALUI

LESSON STUDY

Alvionita Widayanti, I Nyoman Sudana Degeng & Sugeng Utaya

Program Pascasarjana, Prodi Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Malang

Email: alvionitawidayanti@gmail.com

Abstrak

Penerapan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah sangat membutuhkan peranan

guru. Lesson study adalah salah satu cara guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam proses

pembelajaran. Tujuan penelitian ini mengembangkan ketrampilan berbahasa menggunakan media

rainbow alphabet untuk meingkatkan hasil belajar. Hasil penelitian menujukkan bahwa dengan

menggunakan media rainbow alphabet siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, suasana

belajar lebih aktif, dan kerjasama antar siswa dalam proses pembelajaran lebih meningkat.

Kesimpulannya media rainbow alphabet memberikan dampak pada proses pemahaman dalam

pembelajaran bahasa Indonesia (membaca, menulis, berbicara, menyimak).

Kata kunci: lesson study, rainbow alphabet, bahasa Indonesia

Abstract

The implementation of learning Bahasa Indonesia in primary class needs teacher's role.

Lesson study is a kind of teachers' ways to improve their professionalism in teaching learning

process. The aim of this study is to improve students' language skill using rainbow alphabet media

in order to increase their learning outcome. The results of this study shows that by using this

media, the students' participation in learning process is more active, the atmosphere of teaching

learning process is more active, and students' collaboration in learning process improved. In

conclusion, rainbow alphabet media gives prominent impact toward the process of students'

understanding in learning Bahasa Indonesia (reading, writing, speaking, and listening).

Key words: Lesson study, rainbow alphabet, Bahasa Indonesia

PENDAHULUAN

Tingkat kemandirian belajar siswa

yang rendah dan kurangnya inovasi

guru dalam mengadakan pembelajaran

yang bervariasi untuk pelajaran Bahasa

Indonesia (diutamakan kemampuan

menulis dan membaca) menyebabkan

kelas IB masih kurang percaya diri dan

hasil belajar atau prestasi yang rendah.

Hal ini menuntut guru untuk menerapkan

beberapa strategi pembelajaran yang

kreatif dan inovatif. Lesson study dapat

dijadikan sebagai alternatif pendekatan

dalam proses pembelajaran dimana guru

dapat saling bertukar pikiran dalam proses

pembelajaran yang lebih berkualitas.

Lesson study adalah suatu model

pembinaan profesi pendidik melalui

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif

dan berkelanjutan, berlandaskan

prinsip-prinsip kolegia-litas yang saling

membantu dalam belajar untuk

membangun komunitas belajar (Panduan

Lesson Study, 2009). Melalui tiga

tahapan yang ada dalam lesson study,

yaitu perenanaan (plan), pelaksanaan (do),

dan refleksi (see), antar guru dapat

berkaliborasi untuk membuan kegiatan

pembelajaran yang menarik untuk siswa,

sehingga dapat menjadi solusi dari

permasalahan yang dihadapi dalam

kegiatan pembelajaran.



ISBN : 978-979-796-284-5
Prosiding Seminar Nasional 2017

“Peningkatan Kompetensi Calon Guru dalam Menghadapi Tantangan Global”

Bahasa memiliki peran sentral

dalam perkembangan intelektual, sosial,

dan emosional siswa serta penunjang

keberhasilan dalam mempelajari berbagai

materi pembelajaran (Cahyani, 2012: 27).

Menyadari peran yang demikian,

pembelajaran bahasa diharapkan dapat

membantu siswa mengenal diri siswa

serta budaya, sehingga siswa dapat

mengemukakan gagasan dan perasaan,

berpartsipasi dalam masyarakat serta

menggunakan kemampuan analitis dan

imaginatif yang ada dalam dirinya

(Depdiknas, 2006: 317). Diharapkan

semua siswa sekolah dasar memiliki

kemampuan yang baik dalam mepelajari

bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakana

Bahasa Indonesia ujung tombak dari

semua ilmu.

Banyak peneliti menyimpulkan bahwa

kemampuan membaca siswa sekolah

dasar di Indonesia masih sangat rendah.

Terbukti dari 31 negara yang diteliti,

Indonesia berada pada peringkat ke-30

(IEA Study of Reading Literacy, 1992:

14). Hasil observasi di SD Negeri

Lowokwaru 1 Malang pada siswa

kelas 1, proses pembelajaran bahasa

Indonesia memiliki banyak masalah

dalam kegiatan membaca, menulis,

menyimak serta mengungkapkan pendapat.

Metode pembelajaran dengan cara

menerangkan langsung materi yang

dilakukan di dalam kelas belum optimal

dilakukan oleh guru. Hal ini dikarenakan

(1) beberapa siswa masih kesulitan dalam

menulis; (2) siswa sering lupa ketika guru

mereview apa yang telah ditulis atau

diucapkan; (3) siswa cenderung tidak

termotivasi saat pembelajaran berlangsung

dikelas dengan menunjukkan sikap acuh

pada penjelasan guru, bermalas-malasan

dan tidak tertib. Masih banyak siswa yang

belum dapat membaca serta menulis dengan

rapi.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan

pada latar belakang permasalahan, pokok

permasalahan dalam penelitian ini

adalah : (1) bagaimana melaksanakan

pengembangan pembelajaran bahasa

Indonesia melalui lesson study? (2) apakah

pembelajaran bahasa Indonesia berbantuan

media interaktif rainbow alphabet dapat

meningkatkan hasil belajar siswa?

Berdasarkan rumusan masalah di atas,

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini adalah: (1) melaksanakan kegiatan

pembelajaran melalaui lesson study

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar

siswa; (2) mengetahui efektifitas media

pembelajaran rainbow alphabet pada

pembelajaran bahasa Indonesia melalui

lesson study.

Media interaktif rainbow alphabeth

merupakan media yang terbuat dari gambar

yang mudah didapatkan dan semua orang

bisa membuatnya. Cara membuatnya

adalah sebagai berikut: (1) potong kertas

dengan ukuran persegi yang sama besar

sejumlah 22 buah; (2) beri huruf a-z pada

kertas yang sudah dipotong; (3) setelah

siap, beri hiasan warna pelangi. Warna

pelangi mampu mengaktifkan rasa ingin

tahu siswa. Sehingga media yang disiapkan

dapat berfungsi sesuai tujuan; (3) beri tusuk

sate pada kertas-kertas yang sudah

disiapkan. Tusukan sate membantu menjaga

media agar awet dan tidak mudah rusak

ketika digunakan oleh siswa.

Melalui media yang dibuat guru,

diharapkan dapat melibatkan semua

aktivitas siswa dan terjadi diskusi aktif.

Dengan demikian, siswa diharapkan dapat

membangun atau menemukan ide-ide baru

serta harus aktif dan kreatif dalam proses

belajar dan pembelajaran secara konteks

nyata. Hal tersebut tentunya akan

mendorong siswa untuk berpikir dan

mendemonstrasikan hasil pelajaran yang

didapatnya di dalam proses belajar. Tujuan

pembelajarannya tidak bersifat

penambahan pengetahuan, belajar harus

dilihat sebagai suatu aktifitas "mimetic",

yang menuntut seseorang yang melakukan

proses belajar untuk mengungkapkan

kembali pengetahuan yang sudah dipelajari
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dalam bentuk laporan, kuis, atau tes

(Brooks & Brooks, 1993 dalam Degeng,

1998).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian kualitatif yaitu

mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan

pembelajaran Bahasa Indonesia

berbantuan media rainbow alphabet

melalui lesson study. Penelitian kualitatif

adalah sebuah proses penyelidikan,

pemahaman didasarkan pada perbedaan

tradisi-tradisi metodologis pada penelitian

yang menjelaskan permasalahan sosial

atau manusia. Peneliti menjelaskan sebuah

tempat, gambaran holistik, analisis kata-

kata, laporan secara detail menurut sudut

pandang informan dan perilaku studi dalam

seting alamiah (natural setting) (Creswell,

2008:16).

Pengumpulan data menggunakan

teknik observasi. Observasi dilakukan

oleh guru kelas dan tim monev

menggunakan lembar observasi didukung

dengan alat perekam (handycamp,

kamera). Instrumen pengumpulan data

menggunakan lembar observasi. Teknik

analisis data berdasarkan data yang

terkumpul dianalisis secara deskriptif

kualitatif menghasilkan deskripsi tentang

kajian pembelajaran yang dilaksanakan

oleh guru model. Temuan-temuan yang

bermanfaat digunakan untuk melakukan

perbaikan pada pembelajaran selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi pelaksanaan

Lesson study merupakan suatu

kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan

saling bekerjasama merencanakan kegiatan

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

yang dilakukan gurudan aktivitas belajar

siswa, serta akan menjadikan guru yang

profesional dengan desain pelaksanaan

yang baik (Mustikasari, 2008). Tiga bagian

utama dari lesson study adalah bagian

pertama, yaitu identifikasi tema penelitian

(research theme), bagian kedua

pelaksanaan sejumlah research lesson yang

akan mengeksplorasi research theme, dan

bagian ketiga adalah refleksi proses

pelaksanaan lesson study.

Kegiatan pertama dilakukan dengan

plan. Secara rinci langkah-langkah dalam

kegiatan diawali dengan kegiatan

membahas terkait penyampaian RPP dan

penjelasan desain pembelajaran oleh guru

model. Materi pembelajaran memfokuskan

pada aktivitas belajar bahasa Indonesia

Metode pembelajaran menggunakan

ceramah untuk menjelaskan konsep, diskusi

untuk mendalami materi dan penguasaan

kompetensi serta tugas di luar kelas untuk

meningkatkan penguasaan kompetensi.

Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk

membuat desain pembelajaran yang

menarik dari permasalahan pembelajaran

di kelas. Pelaksanaan kegiatan ini

melibatkan banyak guru dengan harapan

dapat memberikan masukan dalam proses

pembelajaran.

Kegiatan kedua dilanjutkan oleh

aktivitas do yaitu kegiatan dibuka dengan

tanya jawab tentang kata-kata hewan di

sekitar yang sudah dikenal siswa. Setiap

siswa menyumbang kata dan guru

menuliskannya di papan tulis.

(mengumpulkan data). Siswa diminta

menyebutkan huruf awal yang dibentuk

dari kata yang telah diucapkan guru dan

apabila siswa berhasil maka dapat

mengambil satu media rainbow alphabeth

sesuai dengan huruf yang disebutkan.

Melalui rainbow alphabet yang telah

diterima, siswa diminta mengidentifikasi

suku kata dari setiap kata di papan tulis.

Misalnya, buku (dua suku kata); cerita

(tiga suku kata) dan seterusnya. Kegiatan

selanjutnya siswa diajak menyimak cerita

yang telah dibacakan oleh guru. Siswa

diminta menyimak dengan baik setiap

cerita. Guru akan menyebutkan kata apa

yang diperoleh dari siswa sesuai dengan

huruf yang telah dibawanya.
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Kegiatan diskusi kelompok dimulai

dengan Misteri Kerja Cepat dimana

guru membentuk setiap kelompok yang

terdiri dari 4-5 siswa. Siswa dimnta

menemukan kata yang diperoleh dari

huruf yang telah dibawa. Baaan yang

diberikan pada siswa dalam kegiatan ini,

semua bacaan sama, tapi hasil akhirnya

berbeda karena setiap siswa membawa

rainbow alphabeth yang berbeda. Melalui

kegiatan ini diharapkan siswa akan saling

bekerja sama. Keaktifan siswa dalam

mengikuti kegiatan pembelajaran,

menurut Sudjana (2010: 61) dapat dilihat

dalam:  1) turut serta dalam melaksanakan

tugas belajarnya, 2) terlibat dalam

pemecahan masalah, 3) bertanya kepada

siswa lain atau kepada guru apabila

tidak memahami persoalan yang

dihadapinya, 4) berusaha mencari berbagai

informasi yang diperlukan untuk

memecahkan masalah, 5) melaksanakan

diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk

guru, 6) menilai kemampuan dirinya dan

hasil-hasil yang diperolehnya, 7) melatih

diri dalam memecahkan soal atau masalah

yang sejenis, 8) kesempatan menggunakan

atau menerapkan apa yang telah

diperolehnya dalam menyelesaikan tugas

atau persoalan yang dihadapinya.

Kegiatan terakhir dari pelaksanaan

lesson study adalah refleksi (see). Kegiatan

ini diperoleh hasil dalam diskusi kelompok

antara lain : (1) siswa rata-rata aktif,

sebagaian kecil saja yang pasif, (2) guru

kurang mengefektifkan papan tulis,

(3) pertanyaan guru dapat mengaktifkan

mahasiswa (4) cerita pada tugas mandiri

siswa terlalu panjang. Kegiatan lesson study

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi

guru, sehingga kualitas pembelajaran di SD

menjadi lebih baik dan pada akhirnya

berdampak pada peningkatan hasil

pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas

ditandai antara lain adanya keaktifan dan

kreatifitas dari guru, efektif mencapai tujuan

serta terjadi dalam suasana yang

menyenangkan (Suminarsih, 2008).

Ketrampilan berbahasa Tanpa media Menggunakan media raibow alphabet 

Menulis Banyak siswa yang tidak 

menulis dengan tepat 

sesuai perintah guru 

serta pekerjaan banyak 

yang tidak selesai. 

Siswa mengikuti perintah guru dan 

semua siswa dalam satu kelas menulis 

Membaca Beberapa siswa 

kesulitan membaca 

kalimat panjang dari 

kata yang telah mereka 

tulis 

Dalam diskusi kelompok, terdapat tutor 

sebaya di mana mereka mampu 

menjadi leader untuk teman yang 

belum memiliki kemampuan membaca 

dengan baik. 

Menyimak Sangat buruk karena 

beberapa siswa saja yang 

dapat menyimak 

Dalam satu kelas mendengarkan cerita 

yang telah dibacakan oleh guru. 

Berbicara Siswa belum mampu 

menyimak dan berbicara 

dengan baik sesuai 

dengan tujuan muatan 

bahasa Indonesia. 

Semua siswa aktif mengungkapkan 

pendapatnya. 

Diskusi kelompok Hanya beberapa siswa 

yang bekerja 

Dalam satu kelompok semua siswa 

mencoba mengaktifkan diri dan ikut 

terlibat dalam proses belajar. 

Tabel 1. Pembahasan
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Menurut Purwanto dan Alim (1997),

kelebihan media gambar adalah: (1) sifatnya

konkrit, gambar lebih realistis menunjukkan

pokok masalah dibandingkan dengan

media verbal semata; (2) gambar dapat

mengatasi batasan ruang dan waktu;

(3) media gambar dapat mengatasi

keterbatasan pengamatan; (4) dapat

memperjelas suatu masalah, dalam bidang

apa saja; (5) murah harganya, mudah

didapatkan dan digunakan.

Sedangkan kelemahan dari media

gambar, antara lain: (1) gambar

menekankan persepsi indera mata;

(2) gambar berada yang terlalu kompleks

kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran;

(3) ukurannya sangat terbatas untuk

kelompok besar. Media rainbow

alphabet sangat mudah dibuat dan

digunakan dalam segala aktivitas. Guru

diharapkan lebih kreatif dan peka untuk

memanfaatkan barang-barang di lingkungan

sekitar dalam proses pembelajaran. Siswa

akan lebih mudah memahami suatu

pembelajaran apabila mereka bisa

mempraktikan proses pembelajaran

tersebut.

Media gambar merupakan salah satu

dari media pembelajaran yang paling umum

dipakai dan merupakan bahasa yang umum

dan dapat dimengerti dan dinikmati

dimana-mana. Menurut Sadiman Arief S.

(2003:21), media gambar adalah suatu

gambar yang berkaitan dengan materi

pelajaran yang berfungsi untuk

menyampaikan pesan dari guru kepada

siswa. Media gambar ini dapat membantu

siswa untuk mengungkapkan informasi yang

terkandung dalam masalah sehingga

hubungan antar komponen dalam masalah

tersebut dapat terlihat dengan lebih jelas.

Kegiatan pembelajaran Bahasa

Indonesia berbantuan media interaktif

rainbow alphabet yang dilakukan melalui

kegiatan lesson study yang merupakan salah

satu model pelatihan keprofesionalan guru.

Lesson study melibatkan beberapa guru

dalam proses kegiatannya. Lesson Study

yang dilaksanakan oleh guru model

dan tim ahli sangat membantu guru model

dalam meningkatkan kemampuannya

dalam menyusun Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran, alat evaluasi, bahan ajar

sehingga kemampuan dalam menyampaikan

materi di kelas dapat maksimal dan

dapat mengatasi permasalahan dalam

pembelajaran bahasa indonesia. Hasil

pengamatan tim lesson study saat proses

pembelajaran kemudian disampaikan dalam

tahap see, dan dapat membantu guru untuk

memperbaiki perangkat pembelajaran

yang telah disusun. Perangkat pembelajaran

yang semakin baik sangat mendukung

kemampuan guru untuk menciptakan

pembelajaran yang efektif sehingga siswa

dapat belajar dalam suasana pembelajaran

yang menyenangkan dan mampu

memahami materi dengan baik, dengan

begitu kemampuan ilmiah dan prestasi

belajar dapat ditingkatkan.

Kegiatan ini dapat membantu siswa

mengembangkan kemampuan mengenal

huruf dalam kegiatan menulis, menyimak,

berbicara serta membaca. Hal ini

dimaksudkan melalui media pembelajaran

interaktif siswa akan saling bekerja sama

dan memunculkan rasa kepedulian. Media

rainbow alphabet dapat berperan dalam

kegiatan individu maupun kegiatan

kelompok. Pentransferan model pengajaran

dan pembelajaran yang efektif ketika siswa

mampu menyelesaikan aktivitas sehari-hari

di kelas; baik dengan cara melibatkan

siswa dalam tugas-tugas kompleks maupun

membantu mereka mengatasi tugas-tugas

tersebut, dan melibatkan siswa dalam

kelompok kooperatif heterogen di mana

siswa yang lebih pandai membantu siswa

yang kurang pandai dalam menyelesaikan

tugas-tugas kompleks (Newmann &

Wehlage, 1993 dalam Degeng, 1998).

Kegiatan lesson study bertujuan untuk

meningkatkan profesionalisme guru melalui

perbaikan cara mengajar dan meningkatkan

pengetahuan (Cerbin & Bryan, 2006).

Pengamatan terhadap kegiatan belajar
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siswa, bertujuan untuk mengetahui

metode pengajaran atau cara mengajar

yang dilakukan oleh guru dapat

membelajarkan siswa atau tidak, sehingga

dari pengamatan terhadap siswa dapat

digunakan untuk mengoreksi dan

memperbaiki metode pembelajaran yang

digunakan. Terbukti melalui pendekatan

lesson study proses pembelajaran bahasa

Indonesia menjadi lebih menyenangkan

sehingga dapat meningkatkan hasil

belajar siswa.

Keterampilan bahasa mempunyai

empat komponen yang perlu dikembangkan

yaitu keterampilan menyimak, berbicara,

membaca serta menulis. Keempat

keterampilan tersebut saling berhubungan

satu sama lain. Tingkat sekolah dasar

harus mampu membekali siswa dengan

empat aspek keterampilan berbahasa

dengan seimbang. Penguasaan

keterampilan berbahasa bagi siswa sangat

penting. Hal ini dikarenakan keterampilan

berbahasa akan memberikan kemudahan

serta kelancaran dalam berkomunikasi dan

berinteraksi secara baik dan tepat. Salah

satunya adalah keterampilan membaca dan

menulis. Menulis merupakan salah satu

aspek dari empat keterampilan berbahasa.

Menulis mempunyai peranan penting dalam

kehidupan manusia. Keterampilan menulis

disebut juga keterampilan berbahasa

produktif, dan dikatakan juga sebagai

keterampilan yang paling akhir diperoleh

siswa setelah keterampilan menyimak,

berbicara, dan membaca. Dengan menulis

seseorang dapat mengungkapkan pikiran

dan gagasan untuk mencapai maksud dan

tujuannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa

Indonesia menggunakan media interaktif

rainbow alphabet melalui lesson study

dapat menjadikan proses belajar mengajar

yang sifatnya monoton menjadi lebih aktif,

sehingga siswa lebih bebas mengeluarkan

pendapat. Media yang digunakan dapat

dimanfaatkan  pada kegiatan pembelajaran

lain dan hasilnya meningkatkan kemampuan

ketrampilan berbahasa Indonesia siswa

kelas 1 sekolah dasar.
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Abstrak

Kurikulum berbasis program disusun dengan model Grass-Roots, dan top down yang saling
bertemu dalam satu titik kesepakatan bersama, dengan memperhatikan hubungan nilai-nilai sosial
masyarakat, lingkungan, teknologi yang saling berkelanjutan. Kurikulum berbasis program yang
disusun dan dilaksanakan di SD Islam Bani Hasyim merupakan kurikulum tanpa mata pelajaran.
Semua kegiatan dirancang dalam bentuk program yang termuat dalam 3 konsep yaitu keislaman,
keIndonesiaan dan kesemestaan. Adapun struktur kurikulum meliputi: kegiatan program, kemampuan
dasar, kegiatan perkembangan dan pertumbuhan, kegiatan evaluasi. Berdasarkan program yang
telah disusun dibuatlah buku panduan, ensiklopedi dan berbagai sumber belajar yang relevan
terhadap seluruh program. Model pembelajaran pada kurikulum berbasis program yaitu fakultatif
teratur artinya setiap harinya pembelajaran disesuaikan dengan program sesuai situasi dan
kondisi.

Kata kunci: kurikulum, berbasis program

PENDAHULUAN

Kata kurikulum, tidak asing bagi
seorang penididik atau guru, tetapi
ada guru yang tidak pernah membaca
kurikulum, bahkan seringkali
menghiraukannya. Sejak Indonesia
merdeka hampir 4 – 5 tahunan sekali
kurikulum mengalami perubahan.
Kurikulum pendidikan nasional telah
mengalami perubahan, yaitu pada tahun
1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984,
1994, 1999, 2004, 2006, dan 2013.
Perubahan tersebut merupakan
konsekuensi logis dari terjadinya
perubahan sistem politik, sosial budaya,
ekonomi, dan iptek dalam masyarakat
berbangsa dan bernegara. Sebenarnya apa
yang dimaksud kurikulum itu sendiri?.
Karena selama ini guru serasa hampa
dan tidak menghiraukan mau berubah apa
tidak kurikulum yang penting gaya
mengajar “saya” ya seperti ini…. “itulah
ungkapan kebanyakkan guru”. Terbukti
guru sekedar sebagai penyampai materi
berdasarkan buku ajar atau paket yang
ditetapkan oleh pemerintah. Betapa

menyedihkan seolah-olah guru merupakan
robot kurikulum. Semua materi yang
ada di buku menjadi pegangan yang
kuat bagi guru dan jika di luar konteks
materi dianggap sesuatu yang aneh
dan dianggap salah. Akhirnya apakah
selama ini guru benar-benar menjadi
guru?.

Pada konteks berpikir siswa yang
kreatif, tidak akan mempedulikan
apa yang akan disampaikan guru,
dikarenakan materi yang diajarkan guru
sudah dibaca siswa sebelumnya. Guru
akan kesulitan dengan berbagai imajinasi
siswa yang tinggi dengan berbagai
pertanyaan-pertanyaan mengandung
jawaban yang komprehensif.

Hakikat pembelajaran itu sebenarnya
memenuhi dua syarat utama yaitu
pembelajar dan sumber belajar. Secara
alam sadar, setiap manusia baru lahir
secara fisik dan pikiran pertama kali
yang dilakukan adalah belajar, bahkan
binatangpun selalu belajar dengan
berbagai sumber belajar. Apalagi manusia
yang dilengkapi akal pikiran pasti
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mengalami perubahan dan gairah untuk
selalu meningkatkan mutu hidupnya di
dunia maupun akhirat, sehingga berusaha
melampui batas nalarnya sendiri menuju
hakikat kebermaknaan hidup dan
kehidupan. Guru yang menganggap
dirinya cerdas hakikatnya bukanlah
seorang sumber belajar yang baik, apalagi
guru yang merasa satu-satunya sumber
belajar adalah guru yang “sombong” dan
belum berpengatahuan luar biasa. Anak
atau siswa kemungkinan besar lebih cerdas
dari pada guru, selama anak belajar dengan
sumber belajar yang “benar dan tepat”.
Siswa tidak pernah berpikir tentang
kurikulum, yang dipikirkan siswa adalah
bagaimana memperoleh pengetahuan baru
dan positif. Anak secara fitrahnya selalu
mempunyai keunikkan-keunikkan yang
jenius, dan kreatif. Pada hakikatnya
sekolah merupakan sarana formal dalam
mewujudkan nilai-nilai pendidikan.

Pada hakikatnya setiap perubahan
kurikulum bertujuan untuk pembaharuan
menjadi lebih baik. Tetapi kurikulum di
Indonesia masih terpaku pada penguasaan
kognitif. Rata-rata keunggulan kurikulum dari
tahun ke tahun lebih cenderung pada subtansi
keilmuwan atau nilai kognitif siswa. Panduan
buku guru dan buku siswa membuat kegiatan
pembelajaran terpaku pada satu sumber
belajar. Padahal hakikatnya manusia
berbeda-beda dengan karakter yang
berbeda pula. Allah maha pencipta dari
sekian milyar manusia mempunyai cirri yang
sama tetapi pasti berbeda jenis secara fisik,
maupun sifat. Manusia mempunyai sifat dan
kecerdasan yang berbeda. Oleh karena
itulah di SD Islam Bani Hasyim melakukan
penyusunan kurikulum secara mandiri
dengan model berbasis program tanpa ada
mata pelajaran.
Pendidikan dan Kurikulum

Pendidikan merupakan usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan Negara (UU No.
20/2003 tentang SISDIKNAS). Menurut
Arifin (2011), bahwa filsafat pendidikan
sebagai penerapan upaya metodis filsafat
untuk mempersoalkan konsep-konsep yang
melandasi upaya-upaya manusia di dalam
membangun hidup dan kehidupannya untuk
menjadi semakin baik dan berkualitas.
Kurikulum disusun dengan didasarkan
pada filsafat pendidikan. Secara teori dan
praktiknya filsafat pendidikan terdiri dari
beberapa aliran yaitu: (1) progressivisme,

(2) essentialisme, (3) perennialisme,

(4) reconstructionisme.

Pada dasarnya kurikulum di Indonesia
merujuk kepada 4 aliran filsafat tersebut,
tetapi dengan landasan pancasila dan
UUD 1945. Adapun tujuan pendidikan
nasional dalam UU Sidiknas tahun 2003
disebutkan berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga Negara yang demokratis
dan bertanggung- jawab. Dari pengertian
ini jelas Pancasila mengakui harkat
martabat manusia. Pancasila juga mengakui
keunikan dan keberagaman manusia
melalui semboyannya Bhinneka Tunggal
Ika. Dalam rangka mewujudkan tujuan
pendidikan tersebut salah satu langkahnya
adalah penyusunan kurikulum. Mulyasa
(2013) memilah pengertian kurikulum
menjadi enam bagian: (1) kurikulum
sebagai ide; (2) kurikulum formal berupa
dokumen yang dijadikan sebagai pedoman
dan panduan dalam melaksanakan
kurikulum; (3) kurikulum menurut persepsi
pengajar; (4) kurikulum operasional yang
dilaksanakan atau dioprasional kan oleh
pengajar di kelas; (5) kurikulum
experience yakni kurikulum yang dialami
oleh peserta didik; dan (6) kurikulum yang
diperoleh dari penerapan kurikulum.
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Sistem Pendidikan Nasional,
menyatakan kurikulum adalah seperangkat
pedoman penyelenggaraan kegiatan
belajar mengajar. Rumusan ini lebih
spesifik mengandung pokok-pokok
pikiran, sebagai berikut: (1) Kurikulum
merupakan suatu rencana/perencanaan; (2)
Kurikulum merupakan pengaturan, yang
sistematis dan terstruktur; (3) Kurikulum
memuat isi dan bahan pelajaran bidang
pengajaran tertentu; (4) Kurikulum

mengandung cara, metode dan strategi
pengajaran; (5) Kurikulum merupakan
pedoman kegiatan belajar mengajar;
(6) Kurikulum, dimaksudkan untuk
mencapai tujuan pendidikan;  (7) Kurikulum
merupakan suatu alat pendidikan.
Sebagaimana akan kita lihat lebih jauh,
terdapat inkonsistensi tujuan negara dengan
implementasinya dalam kurikulum. Berikut
disajikan permasalahan kurikulum 1994/
1999, 2004, 2006, dan 2013.

Tabel 1. Permasalahan Kurikulum

No Permasalahan 
Kurikulum 1994/ 
suplemen 1999 

Permasalahan 
Kurikulum 2004 

Permasalahan 
Kurikulum 2006 

Permasalahan 
Kurikulum 2013 

1 Beban belajar 
siswa terlalu berat 
karena banyaknya 
mata pelajaran 
dan banyaknya 
materi/substansi 
setiap mata 
pelajaran, dan 
pelajaran agama 
hanya 2 JP. Ilmu 
penyetahuan 
fokus pada teori 
tanpa ada 
landasan nilai-
nilai agama 

Lebih 
mengutamakan 
kemampuan hard 
skill yaitu 
keterampilan 
daripada nilai-nilai 
akhlak agama. 
Akibatnya 
pelajaran agama 
hanya sebagai 
pendamping mata 
pelajaran karena 
sifatnya terpisah 
(sekuler) 

Konten kurikulum 
masih terlalu padat 
yang ditunjukkan 
dengan banyaknya 
mata pelajaran dan 
banyak materi yang 
keluasan dan 
kesukarannya 
melampaui tingkat 
perkembangan usia 
anak. Kurikulum 
berorientasi pada 
nilai normatif, 
sehingga nilai-nilai 
agama dan akhlak 
terabaikan. 

Konten kurikulum 
masih ambigu 
antara mata 
pelajaran dan tema 
untuk SD, dan 
untuk SMP tidak 
ada hubungan 
antara kompetensi 
inti dengan materi 
(terlalu memaksa). 
Agama ada 
peningkatan 4 jp. 
KI terdapat nilai-
nilai agama. Tetapi 
pada isi buku 
masih belum 
muncul penerapan, 
dan akhirnya 
terpisah. 

2 Materi pelajaran 
dianggap terlalu 
sukar karena 
kurang relevan 
dengan tingkat  
perkembangan  
berpikir  siswa,  
dan  kurang  
bermakna  karena 
kurang terkait 
dengan aplikasi 
kehidupan sehari-
hari. 
 

berimplikasi pada 
penguasaan 
kognitif yang lebih 
dominan namun 
kurang dalam 
penguasaan 
keterampilan 
(skill). Sehingga 
lulusan pendidikan 
Indonesia tidak 
memiliki 
kemampuan yang 
memadai terutama 
yang bersifat 
aplikatif. 

Kurikulum belum 
sepenuhnya berbasis 
kompetensi sesuai 
dengan tuntutan 
fungsi dan tujuan 
pendidikan nasional.  

Kurikulum tidak 
sepenuhnya 
tematik  (hanya 
sebagian, dengan 
adanya sub tema 
dan pembelajaran) 

3 Pembelajaran di KBK tidak lagi Kompetensi belum Masih bersifat 
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No Permasalahan 
Kurikulum 1994/ 
suplemen 1999 

Permasalahan 
Kurikulum 2004 

Permasalahan 
Kurikulum 2006 

Permasalahan 
Kurikulum 2013 

3 Pembelajaran di 
sekolah lebih 
menekankan 
materi pelajaran 
yang cukup padat 
(berorientasi 
kepada materi 
pelajaran/isi) 
 

KBK tidak lagi 
mempersoalkan 
proses belajar, 
proses 
pembelajaran 
dipandang 
merupakan wilayah 
otoritas guru, yang 
terpenting pada 
tingkatan tertentu 
peserta didik 
mencapai 
kompetensi yang 
diharapkan 

Kompetensi belum 
menggambarkan 
secara holistik 
domain sikap, 
keterampilan, dan 
pengetahuan.  

Masih bersifat 
tataran teori 
berkaitan dengan 
sikap, dan 
keterampilan. 

4 Pengulangan-
pengulangan 
materi yang 
dianggap sulit 
perlu dilakukan 
untuk pemantapan 
pemahaman siswa 

 Beberapa 
kompetensi yang 
dibutuhkan sesuai 
dengan 
perkembangan 
kebutuhan (misalnya 
pendidikan karakter, 
metodologi 
pembelajaran aktif, 
keseimbangan soft 

skills dan hard skills, 

kewirausahaan) 
belum terakomodasi 
di dalam kurikulum.  

Kompetensi inti 
menggambarkan 
hard skil dan soft 
skills, tetapi dalam 
teori pada materi 
belum nampak, 
akhirnya tidak ada 
integrasi yang utuh 
antara kompetensi 
inti dan kompetensi 
dasar 

5   Kurikulum belum 
peka dan tanggap 
terhadap perubahan 
sosial yang terjadi 
pada tingkat lokal, 
nasional, maupun 
global.  

Kurikulum terpaku 
pada tema, sub 
tema sesuai dengan 
buku guru dan 
siswa yang 
berakibat pada 
tidak 
terakomodasinya 
nilai-nilai sosial 

dan internalisasi 
nilai-nilai moral 
serta agama yang 
khas di daerah 
setempat. 
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Berdasarkan data permasalahn
kurikulum dari tahun ke tahun menunjukkan
pentingnya pemahaman berkaitan
dengan kecerdasan anak. Menurut
Yuliawati (2004) teori Multiple

Intelligence (MI) telah melebihi teori
kecerdasan dan filsafat pendidikan yang
menjelaskan bagaimana siswa belajar dan
bagaimana guru melakukan pembelajaran.
Masing-masing siswa memperoleh delapan
jenis kecerdasan pada saat lahir. Namun

masing-masing anak datang ke kelas
sebagai individu yang mengembangkan
jenis kecerdasan yang berbeda, yang
artinya masing-masing anak memiliki
kecerdasan dan kelemahannya sendiri-
sendiri. Masing-masing kecerdasan yang
ada pada diri siswa disesuaikan dengan
model pembelajarannya yang disebut gaya
belajar. Oleh karena itu, seorang guru
dituntut untuk bisa melaksanakan
pembelajaran dengan gaya belajar yang

No Permasalahan 
Kurikulum 1994/ 
suplemen 1999 

Permasalahan 
Kurikulum 2004 

Permasalahan 
Kurikulum 2006 

Permasalahan 
Kurikulum 2013 

6   Standar proses 
pembelajaran belum 
menggambarkan 
urutan pembelajaran 
yang rinci sehingga 
membuka peluang 
penafsiran yang 
beraneka ragam dan 
berujung pada 
pembelajaran yang 
berpusat pada guru.  

Standar proses 
yang sudah 
dituntun oleh buku 
guru berdampak 
inovasi dan 
kreativitas guru dan 
siswa yang terpaku 
pada buku 

7   Standar penilaian 
belum mengarahkan 
pada penilaian 
berbasis kompetensi 
(sikap, keterampilan, 
dan pengetahuan) 
dan belum tegas 
menuntut adanya 
remediasi secara 
berkala.  

Standar penilaian 
yang terlalu 
mangada-ada 
dengan 
melaksanakan 
penilaian 3 aspek 
setiap 
pembelajaran, tidak 
disesuaikan dengan 
kebutuhan, 
asesmen siswa. 

8   Dengan KTSP 
memerlukan 
dokumen kurikulum 
yang lebih rinci agar 
tidak menimbulkan 
multi tafsir 

Guru diseragamkan 
dalam dokumen 
kurikulum, 
walaupun ada 
standar minimal 
tetapi lebih 
cenderung 
melakukan 
kegiatan sesuai 
dengan buku guru 
dan siswa. 
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ada dalam kelas tersebut. Setiap kelas
mempunyai aneka ragam gaya belajar
yang berbeda, dikarenakan siswa terdiri
dari berbagai siswa yang unik, maka
diperlukan panduan kurikulum yang sesuai
dengan kepeluan dan fungsi siswa.

Model Penyusunan Kurikulum

Berbasis Program

Kurikulum disesuaikan dengan kondisi
sekolah dan lingkungan masyarakat di
wilayah tertentu dengan mengedepankan
budaya, agama, serta mampu melakukan
kelestarian lingkungan. Kurikulum disajikan
berdasarkan visi misi dan tujuan yang
dilakukan secara terus menerus dalam
rangka menuju kesuksesan output dan
outcome yang diharapkan oleh visi misi.
Keberhasilan tujuan pendidikan nampak
pada indikator secara fisik, pikiran, dan
perilaku dari output, dan outcome melalui
nilai-nilai interaksi yang berkelanjutan.
Pendekatan pengembangan kurikulum
berbasis program merupakan pendekatan
yang digunakan di luar masa sekarang,
dan melebihi masa lampau dalam
menyiapkan generasi yang siap mental
menghadapi segala model kehidupan.

Intuisi dan imajinasi dalam
pengembangan kurikulum berbasis
program menjadi bagian terpenting
untuk menentukan nilai-nilai yang
terkandung dalamnya. Peran guru, dalam
penyusunannya memerlukan kemandirian
lokal dan budaya setempat, yang terdapat
nilai-nilai agama, masyarakat berkembang
dari sejarah, masa kini dan masa akan
datang. Bagian-bagian ilmu pengetahuan,
mata pelajaran yang saling terintregasi,
satu sama lain dan berpikir menyeluruh
dengan komponen-komponen yang tak
terpisahkan oleh nilai-nilai berkelanjutan.

Ditinjau dari berbagai kecerdasan,
setiap manusia tidak lebih dari 3 kecerdasan
yang dimilikinya, kalaupun ada hanya
sebagain kecil yang mempunyai kecerdasan
lebih dari 3 kecerdasan. Beragam
kecerdasan ini ditampung dalam wadah

imajinasi, kontekstual, dan realitas dalam
suatu kehidupan dunia akhirat melalaui
dasar-dasar keimanan dan ketakwaan.
Berbagai pendekatan kurikulum yang ada
di atas, lebih memfokuskan pada tujuan
tertentu, yang mengakibatkan setiap orang
dipaksa mencapai tujuan yang sama
walaupun secara lahiriah dan batiniah
bertentangan dengan kepribadian, dan
imajinasinya.

Kurikulum berbasis program ini,
disajikan sebagai bentuk alternatif
pengembangan kurikulum di pendidikan
Indonesia, melalui berbagai ragam materi,
tujuan, dan indikator pencapaian yang
berbasis tuntutan masing-masing individu,
dan berbagai gaya belajar anak. Suatu visi
misi dan tujuan itu dapat tercapai dengan
cara tidak tunggal artinya setiap individu
yang berada di lingkungan pendidikan
dapat belajar dengan pencapaian sesuai
dengan keinginan dan gayanya dalam
rangka mencapai visi misi dan tujuannya.
Berikut langkah-langkah pengembangan
kurikulum berbasis program:
1. Tetapkan visi, misi, dan tujuan

pendidikan di masing-masing sekolah
2. Susun indikator dari visi misi, dan tujuan

pencapaian outcome
3. Imajinasikan kerangka berpkir berbasis

program dengan mengarah pada
tantangan masa depan dunia akhirat.

4. Kontekskan imajinasi berpikir dalam
bentuk bagan untuk mencapai visi misi
“jangan berpikir tunggal”

5. Perhatikan sejarah, budaya, dan
masyarakat wilayah pendidikan untuk
mencapai visi misi dan tujuan.

6. Analisislah karakter berpikir sesuai
dengan wilayah masing-masing satuan
pendidikan.

7. Integrasi semua domain afeksi peserta
didik, yaitu emosi, sikap, nilai-nilai,
dan domain kognisi, yaitu kemampuan
dan pengetahuan, kesadaran dan
kepentingan umat manusia, dan
lingkungan.

8. Buatlah indikator yang diluar prediksi /
diluar nalar kita sesuai 8-9 kecerdasan.
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9. Tentukan materi yang cocok sesuai
nilai-nilai, visi, misi, dan kecerdasannya.

10. Susunlah materi dengan rincian bahan
ajar, dan tujuannya.

Kurikulum berbasis program ini disusun
dengan model Grass-Roots, dan top

down yang saling bertemu dalam satu titik
kesepakatan bersama, dengan
memperhatikan hubungan nilai-nilai sosial
masyarakat, lingkungan, teknologi yang
saling berkelanjutan. Kurikulum berbasis
program mempunyai kerangka inti yaitu:
1. Visi, misi, tujuan dan indikator

pencapaian kurikulum.
2. Materi dasar dan jamak (tidak tunggal)

memperhatikan kontkeks kecerdasan
dasar dan berbasis program siswa.

3. Pengembangan bahan ajar yang
komprehensif dan terintegrasi tanpa
batas dan berbasis program kebiasaan
pada umumnya sesuai 8-9 kecerdasan.

4. Model pengelolaan pembelajaran yang
bebas dan cenderung di luar kebiasaan
dan di luar prediksi guru dan siswa
mengikuti situasi kondisi pada saat
proses pembelajaran berlangsung, tidak
terikat dengan waktu.

5. Penilaian berbasis nilai-nilai, keyakinan,
dan kecerdasan masing-masing individu
yang berkelanjutan.

Berdasarkan kegiatan inti di atas
dilakukan secara bertahap yang
berkelanjutan, dan tidak menutup
kemungkinan terjadinya perubahan dan
perkembangan kurikulum secara terus
menerus mengikuti intuisi dan imajinasi
kebutuhan kurikulum dalam pencapaian
indikator yang terdapat dalam tujuan,
sehingga mampu mewujudkan outcome
yang melekat visi misi dalam jiwa dan
kepribadiannya.

Kurikulum Berbasis Program di SD

Islam Bani Hasyim

Islam sebagai payung dan  ruh dimana
Allah memberi pertanda penciptaan alam
semesta, yang bermoral sekaligus ruh

penyelamat dunia akhirat, serta kepedulian
dan kecintaan pada Islam yang dijabarkan
dalam kehidupan bangsa (Indonesia)
dan dunia digunakan sebagai tujuan
penyusunan kurikulum Masjidil Ilm
Bani Hasyim. Adapun visi SD Islam Bani
Hasyim: ”Insyaallah Mewujudkan

Insan Ulil Albab”. Sebagai langkah
mewujudkan visi berpedoman pada Al
qur’an dan Hadist. Subtansi kurikulum
Bani Hasyim mengacu pada 3 gagasan,
yaitu Islam (syariat), Iman (akidah), dan
Ihsan (akhlak, etika, tasawuf). Islam
adalah representasi ketundukan yang
didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist,
dengan menjalankan perintah Allah dan
menjauhi segala laranganNya. Iman
adalah representasi keyakinan atas segala
apa yang disampaikan Nabi Muhammad
saw, diucapkan secara lisan, diresapi dalam
hati dan diwujudkan melalui tindakan
dengan cara selalu mengingat Allah.  Ihsan
adalah representasi keikhlasan dalam
beribadah dan selalu merasa dekat kepada
Allah sehingga apapun yang dilakukan
benar-benar karena kecintaan kepada
Allah SWT (mahabatullah).

Metode pelaksanaan kegiatan
pembelajaran dan pendidikan di Bani
Hasyim mengacu pada 2 hal, yaitu Ilmu
dan Amal. Ilmu merupakan usaha sadar
untuk menyelidiki, menemukan, dan
meningkatkan pemahaman manusia dari
berbagai segi kenyataan atau logika.
Sedangkan Amal adalah perbuatan baik
yang diridhoi Allah SWT, tidak terbatas
pada ibadah melainkan semua kebajikan
yang dapat memberikan manfaat di dunia
dan balasan pahala di akhirat.

Pecapaian visi mengacu pada
pedoman dan metode yang disusun dalam
misi yaitu meliputi mandiri, berkesadaran,
menggerakan. Mandiri mempunyai
makna  menumbuhkan jiwa mandiri siswa
yang kritis dan kreatif dalam perilaku
kehidupan sehari-hari. Berkesadaran,
yaitu menumbuhkembangkan nilai-
nilai keilmuan dan keikhlasan dalam
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berTauhid pada diri siswa serta
lingkungannya dalam ruang kebangsaan
dan kesemestaan. Menggerakan, yaitu
mewujudkan siswa yang mampu bertindak
dan ikut mengajak dalam kebaikan
melalui karsa, cipta dan karya bernilai
uswatun hasanah.

Misi dilaksanakan dalam mencapai
tujuan pendidikan. Adapun tujuan
pendidikan lembaga Bani Hasyim, yaitu
mendekatkan diri kepada Allah SWT,
bermanfaat bagi semesta, dan bangsa.

Mewujudkan siswa yang memiliki
kesadaran dan kecintaan kepada Allah
SWT, berjiwa tauhid yang kuat, seimbang
antara dzikir, fikir dan amal shalih. Semesta,
yaitu mewujudkan siswa yg mampu
membawa kemaslahatan dan kemanfaatan
bagi diri, keluarga, masyarakat serta seluruh
alam semesta. Bangsa, artinya mewujudkan
siswa yang memiliki kecintaan kepada
tanah air, bangsa dan negara dalam
kerangka Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Gambar 1. Diagram Alur Pemikiran Dasar Kurikulum

 

             VISI:  ULIL ALBAB 

                          
          PEDOMAN             SUBTANSI             METODE                          MISI                 TUJUAN 
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Visi berada pada titik pusat dan
melingkupi seluruh arah kegiatan program
dalam melaksanakan pembelajaran di
Masjidil ’Ilm Bani Hasyim. Visi sebagai
ruh dalam mengembangkan kurikukum
dengan berdasarkan pada pedoman yaitu
Al-Qur’an, dan Hadist. Pedoman tersebut
dijabarkan dalam ranah subtansi, yaitu
Islam, Iman, dan Ihsan. Dalam rangka
mewujudkan visi digunakan metode
kesimbangan Ilmu dan Amal. Metode Ilmu
dan amal, digunakan dalam mewujudkan
misi, dan tujuan, yaitu: (1) Mandiri dalam
bertauhid, bersemesta dan dunia. (2)
Berkesadaran bertauhid, semesta dan
dunia. (3) Menggerakan untuk bertauhid,
bersemesta dan dunia.

Kurikulum sebagai ruh dalam
pengembangan pendidikan di Bani Hasyim.
Artinya bahwa kurikulum berada pada
bagian inti, dan menyelimuti seluruh aspek
penunjang pendidikan. Adapun Inti dari
kurikulum berisi sebagai berikut: pedoman,
subtansi, metode, struktur, peta jalan dan

program. Visi, misi dan tujuan diturunkan
dalam kurikulum. Kurikulum mempengaruhi
berbagai masukan lingkungan, yaitu civitas
akademika, orang tua, masyarakat,
pemerintah, sarana dan prasarana, biaya
dan sumber dana. Masukan siswa baru
diproses sesuai dengan kurikulum
menhasilkan keluaran, yaitu insan Ulil
Albab. Hasil keluaran dilakukan evaluasi
melalui system informasi pengumpulan
data. Hasil data dilakukan perbaikan
terhadap kurikulum. Berikut disajikan
struktur kurikulum berbasis program:

Kurikulum sebagai arah kebijakan
dalam mewujudkan visi misi pendidikan
SD Islam Bani Hasyim. Oleh karena itu,
semua komponen dalam manajemen
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pendidikan mengikuti model kurikulum.
Masukan siswa baru, diproses dalam
program kegiatan kurikulum, dan
menghasilkan keluaran sesuai visi  Bani
Hasyim. Dalam rangka menindaklanjuti
proses program kurikulum, maka dilakukan
evaluasi secara individu masing-masing
siswa, dan komprehensif dalam
kelembagaan. Adapun struktur kegiatan
dalam kurikulum adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur Kegiatan

Kegiatan program dilaksanakan oleh
seluruh civitas akademi Bani hasyim siswa,
guru, dan karyawan. Adapun kegiatan
program meliputi ketundukan, senandung
kebangsaan, permainan, kajian keislaman,
tadarus, tahfidz, sosial amaliah, outbond,
tholabul ilm, kesehatan diri dan lingkungan,
agro, puasa, bahasa, pakaian adat dan
budaya. Kemampuan dasar dilaksanakan
di kelas 1 – 2 meliputi kemampuan dasar
membaca, menulis, berhitung, dan baca
tulis dasar huruf hijaiyah. Kegiatan
perkembangan dan pertumbuhan yaitu
merupakan kelompok eksplorasi,
penemuan  sesuai dengan hatinya, dan
emosionalnya. Pada kegiatan ini siswa
memilih dan menentukan sendiri secara
mandiri, kesadaran, dan menggerakan
kreativitasnya, yang difasilitasi oleh guru.
Kegiatan pengembangan dan pertumbuhan
dalam bentuk program fakultatif, meliputi
berbagai aktivitas berkarya. Pada kelas 6
terdapat program evaluasi yaitu kegiatan
menjembatani lulusan dalam meneruskan
sekolah yang berbasis “nilai” UASBN.
Adapun program evaluasi, melatih
keterampilan siswa menyelesaikan masalah.

Struktur kegiatan dikembangkan
secara terprogram yang dirancang dalam
bentuk kegiatan pembelajaran yang

menyeimbangkan antara praktik dan teori.
Pada proses pelaksanaan program
didukung dengan bahan ajar dan sumber
belajar, serta media. Oleh karena itu, aspek
dalam struktur kegiatan mengacu pada
kurikulum. Kegiatan di kelas pembelajaran
dipandu dengan buku panduan, buku
insklopedi atau bahan ajar. Pada
pembelajaran siswa berkegiatan sesuai
prosesnya secara fitrahnya mengikuti
pertumbuhan dan perkembangan umurnya.
Tidak dipaksa dengan suatu materi ajar
yang normatif.

Pembelajaran dengan mengacu pada
visi dengan pedoman yaitu qur’an dan
hadist. Pencapaian visi dijabarkan dalam
subtansi Islam, Iman dan Ihsan.
Pengembangan implementasi dalam
metode ilmu dan amal. Dijabarkan dalam
misi kemandirian, kesadaran, dan
menggerakan. Untuk suatu tujuan dalam
keTauhidan, semesta, dan bangsa.
Pengembangan dalam pencapaian visi
diimplementasikan dalam suatu program
yang disusun dalam buku ajar dan buku
panduan.

Visi, pedoman, subtansi, metode, misi,
tujuan, dan implementasi dalam buku
atau bahan ajar merupakan urutan
yang berkesinambungan. Urutan saling
mendasari dan melandasi dalam
pengembangan program kegiatan di Bani
Hasyim. Oleh karena itu antara komponen
satu dengan yang lain saling terintegrasi
dan terkait dua arah. Disajikan dalam bagan
berikut:

Gambar 2. Bagan Integrasi

NO Struktur Kegiatan 
KELAS 

1 2 3 4 5 6 
1 Kegiatan Program √ √ √ √ √ √ 
2 Kemampuan Dasar √ √     

3 
Kegiatan Perkembangan 

dan Pertumbuhan 
√ √ √ √ √ √ 

4 Kegiatan Evaluasi      √ 
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Bahan ajar atau buku petunjuk
merupakan turunan dari tujuan, misi,
metode, subtansi, pedoman, dan visi. Oleh
karena itu peninjauan peta jalan yaitu dari
atas ke bawah, dan dari bawah ke atas.
Sehingga kesesuaian antara komponen
kurikulum akan terwujud. Pada hakikatnya
bahwa peta jalan sebagai alur dalam
mengimplementasikan visi yayasan kepada
siswa dalam bentuk keluaran dan nampak
pada kepribadian siswa secara proses
dalam mengarungi kehidupan di dunia dan
akhirat.
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Abstrak

Proses dan cara bermain anak-anak hari ini berkembang sesuai dengan perkembangan

teknologi yang ada bahkan permainan tradisional yang sarat dengan makna sudah mulai

terpinggirkan oleh permainan modern. Hal ini menjadikan kurangnya eksistensi permainan tradisional

dikalangan anak-anak. Padahal menurut Jean Piaget permainan membentuk konsep keterampilan

dan membentuk kognisi anak serta mengembangkan kognisi tersebut artinya permainan (permainan

tradisional) sebenarnya mempunyai elemen-elemen yang mampu menumbuhkan semangat kreatifitas

dan kecerdasan seorang anak termasuk anak sekolah dasar. Anak-anak Indonesia sebenarnya

harus mampu mempertahankan permainan tradisional ini. Permainan tradisional bukan semata-mata

permainan saja, didalamnya terdapat unsur budaya yang melekat kuat dan harus terus dilestarikan.

Permainan tradisional membuat anak dapat mengungkapkan berbagai cerita hati, keceriaan jiwa,

dan kegembiraan serta menangkap makna interaksi dengan sesama temannya. Sehingga anak

dapat sekaligus belajar bergaul, bersosialisasi, mendapat pengalaman lingkungan, mengendalikan

perasaan dan sebagai proses perkembangan diri. Permainan tradisional merupakan proses belajar

dalam membentuk karakter anak sekolah dasar yang nantinya bermanfaat di kehidupan masa

depannya.

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Permainan Tradisional, Anak Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Bekembangnya peradaban budaya

manusia menyebabkan perubahan

signifikan dalam kehidupan manusia. Tidak

hanya perkembangan dari seni budaya

tetapi juga berkembangnya teknologi

yang semakin lama semakin bertambah

maju. Perubahan tidak hanya terjadi

pada lingkungan sosial tetapi juga pada

pola bermain anak-anak. Proses dan cara

bermain anak-anak dari hari ke hari

berkembang sesuai dengan perkembangan

teknologi yang ada, bahkan permainan

tradisional yang sarat dengan makna sudah

mulai terpinggirkan oleh permainan

modern, seperti permainan video game,

play station, game online dan berbagai

permainan lain yang tersedia di komputer,

handphone maupun laptop, dan permainan

modern lainnya (Fauziah, 2015).

Manusia dan kebudayaan mengalami

perubahan sesuai dengan tahapan-tahapan

tertentu dari bentuk yang sederhana ke

bentuk yang kompleks, seperti yang

dikemukakan Herbert Spencer dalam

unlinear theories of evolution. (Ritzer,

2003:50). Salah satu perubahan yang

mengalami pergerakan cukup terlihat

yaitu perubahan pada permainan

tradisional, pada zaman dulu permainan

tradisional ini dijadikan  permainan

sehari-hari namun pada kenyataannya

saat ini permainan tradisional tidak lagi

sebagai permainan sehari-hari. Anak-anak

pada zaman sekarang lebih mengenal

permainan modern. Hal ini menjadikan

kurangnya eksistensi permainan tradisional

dikalangan anak-anak. Padahal menurut

Jean Piaget permainan membentuk konsep

keterampilan dan membentuk kognisi anak
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serta mengembangkan kognisi

tersebut artinya permainan (permainan

tradisional) sebenarnya mempunyai

elemen-elemen yang mampu

menumbuhkan semangat kreatifitas

dan kecerdasan seorang anak.

Menurut Piaget, pada tahapan

operasional konkrit yang dialami oleh

anak-anak pada usia 7-11 tahun, dimana

pada usia itu mereka mulai mengenal

permainan dengan teman sebaya,

adalah tahapan dimana menghilangnya

konsep egosentris pada diri anak-

anak, sehingga saat mereka memasuki

tahapan operational formal mereka

mampu berkembang dengan lebih baik.

Selain itu bermain dapat mengembang-

kan aspek motorik anak sehingga

pertumbuhan fisik pun menjadi maksimal.

(Mayke,2001:7-9). Bahkan di Indonesia

permainan tradisional yang dilakukan

memiliki nilai budaya yang sangat

besar. Permainan tradisional akan

mengembangkan karakter anak dan

juga menumbuhkan kecintaan pada

budaya. Hal ini juga disampaikan oleh

Misbach (2006) bahwa permainan

tradisional yang telah lahir sejak ribuan

tahun yang lalu merupakan hasil dari

proses kebudayaan manusia zaman

dahulu yang masih kental dengan nilai-

nilai kearifan lokal. Meskipun sudah

sangat tua, ternyata permainan tradisional

memiliki peran edukasi yang sangat

manusiawi bagi proses belajar seorang

individu, terutama anak-anak. Dikatakan

demikian, karena secara alamiah

permainan tradisional mampu

menstimulasi berbagai aspek-aspek

perkembangan anak yaitu: motorik,

kognitif, emosi, bahasa, sosial, spiritual,

ekologis, dan nilai-nilai/moral.

Anak-anak Indonesia sebenarnya

harus mampu mempertahankan permainan

tradisional ini. Permainan tradisional

bukan semata-mata permainan saja,

didalamnya terdapat unsur budaya yang

melekat kuat dan harus terus dilestarikan.

Permainan tradisional yang mungkin

sudah jarang ditemui karena tidak adanya

sosialisasi dari orang tua ke anak ataupun

dari guru. Kondisi ini juga harus menjadi

perhatian serius untuk mencegah bahkan

menghilangkan sifat individualis bagi

anak yang kecanduan gadget di dunia

teknologi modern.

METODE

Pengumpulan data dalam penulisan

bersifat studi pustaka. Informasi di-

dapatkan dari berbagai literatur dan

disusun berdasarkan hasil studi dari

informasi.

Data-data yang sudah diperoleh

kemudian dianalisis dengan metode

analisis deskriptif. Metode analisis

deskriptif dilakukan dengan cara

mendeskripsikan fakta-fakta yang

kemudian disusul dengan analisis, tidak

semata-mata menguraikan, melainkan

juga memberikan pemahaman dan

penjelasan secukupnya.

PEMBAHASAN

Pendidikan Karakter

Undang-undang Republik Indonesia

Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1

menyebutkan bahwa : pendidikan

adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Istilah karakter sama sekali bukan

satu hal yang baru bagi kita. Ir. Soekarno,

salah seorang pendiri Republik

Indonesia, dalam Narwanti (2011)

menyatakan tentang pentingnya “nation

and character building” bagi negara yang

baru merdeka. Konsep membangun

karakter juga kembali di kumandangkan
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oleh Soekarno era 1960-an dengan

istilah berdiri di atas kaki sendiri?

(berdikari).

Karakter menurut Majid (2011:11)

berasal dari akar kata bahasa Latin

“Kharakter”, “kharassein”, “kharax”,

dalam bahasa Inggris “character” dan

dalam bahasa Indonesia “karakter”,

sedangkan dalam bahasa Yunani

character, dari charassein yang berarti

membuat tajam, membuat dalam yang

artinya mengukir. Hal ini juga senada

dengan Munir (2010:2-3) ketika membahas

karakter yang mengukir bahwa sifat

ukiran adalah melekat kuat diatas benda

yang diukir. Tidak mudah usang tertelan

waktu dan arus terkena gesekan.

Menghilang ukiran sama saja dengan

menghilangkan benda yang diukir. Sebab

ukiran melekat dan menyatu dengan

bendanya.

Pendidikan karakter adalah

pendidikan yang melibatkan aspek

pengetahuan (cognitive), perasaan

(feeling), dan tindakan (action). Tanpa

ketiga aspak ini, maka pendidikan

karakter tidak akan efektif dan

pelaksanaannya pun harus dilakukan

secara sistematis dan berkelanjutan.

Dengan pendidikan karakter, seorang

anak akan menjadi cerdas emosinya.

Kecerdasan emosional adalah modal awal

dalam kaitannya seseorang meraih

kesuksesan yang dapat meningkatkan

kualitas hidup. Kecerdasan emosional

merupakan bekal terpenting dalam

mempersiapkan anak menyongsong masa

depan.

Karakter adalah kualitas moral yang

akan mengarahkan cara seseorang

yang mengambil keputusan dan

bertingkah laku. Dalam hal ini, karakter

mengacu pada perbuatan yang relevan

dengan nilai-nilai moral (Wynne & Walberg,

1985). Sejalan dengan itu, menurut

Thomas Lickona (l991) character

building adalah suatu usaha proaktif

yang dilakukan secara sungguh-sungguh

untuk mengembangkan karakter yang

baik sesuai yang diharapkan. Character

building dapat dijelaskan secara lebih

sederhana sebagai upaya untuk

mengajarkan pada anak mana yang

baik dan buruk, yang di dalamnya

terdapat standar moral objektif terhadap

eksisnya suatu nilai baik dan buruk, yang

melebihi standar pilihan individu seperti:

respect, responsibility, honesty, and

fairness, yang seharusanya kita ajarkan

secara langsung kepada generasi muda.

Lebih lanjut, menurut Thomas Lickona

(1992) terdapat sepuluh tanda perilaku

manusia yang menunjukkan arah

kehancuran suatu bangsa yaitu :
1. Meningkatnya kekerasan di kalangan

remaja.

2. Ketidakjujuran yang membudaya

3. Semakin tingginya rasa tidak hormat

kepada orangtua, guru dan figur

pimpinan

4. Pengaruh peer-group terhadap

tindakan kekerasan

5. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian

6. Penggunaan bahasa yang memburuk

7. Penurunan etos kerja

8. Menurunnya rasa tanggung jawab

individu dan warga Negara

9. Semakin tingginya perilaku merusak diri

dan lingkungan

10. Semakin kaburnya pedoman moral

Indonesia Heritage Foundation

merumuskan sembilan karakter dasar yang

menjadi tujuan pendidikan karakter.

Kesembilan karakter tersebut adalah:
1. Cinta kepada Allah dan semesta beserta

isinya

2. Tanggung Jawab, disiplin dan mandiri;

3. Jujur;

4. Hormat dan Santun;

5. Kasih Sayang, peduli, dan kerja sama;

6. Percaya Diri, kreatif, kerja keras, dan

pantang menyerah;

7. Keadilan dan kepemimpinan;

8. Baik dan rendah hati;

9. Toleransi, cinta damai dan persatuan

(Majid 2011:4)
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Begitu pula Kemdiknas (2011:8).

mengindentifikasi 18 nilai yang bersumber

dari agama, Pancasila, budaya dan Tujuan

Pendidikan Nasional yaitu: Religius,  Jujur,

toleransi, disiplin, kerja keras kreatif, mandiri,

demokratis, rasa ingin  tahu, semangat

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai

prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai,

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli

sosial, tanggung jawab.

Bila pendidikan karakter di sekolah

dapat berjalan sebagaimana mestinya,

setiap peserta didik bukan hanya

berkembang dalam hal perilaku moral atau

karakternya saja tetapi berdampak juga

pada perkembangan akademisnya.

Menurut Joseph (2010) perkembangan

akademis anak sekolah dasar ini didasari

pada dua alasan. Pertama, jika program

pendidikan karakter di sekolah

mengembangkan kualitas hubungan

antara guru dan anak didik, serta hubungan

antara anak didik dengan orang lain, maka

secara tidak langsung akan tercipta

lingkungan yang baik untuk mengajar dan

belajar. Kedua, pendidikan karakter juga

mengajarkan kepada anak sekolah dasar

tentang kemampuan dan kebiasaan bekerja

keras serta selalu berupaya untuk

melakukan yang terbaik dalam proses

belajar mereka. Setelah melihat pentingnya

dan juga manfaat yang bisa diperoleh dari

pendidikan karakter di sekolah, alangkah

baiknya jika setiap jenjang sekolah yang

ada di Indonesia menjadikan pendidikan

karakter sebagai salah satu strong point

atau pilar kekuatan sekolah. Apalagi, saat

ini sekolah lebih leluasa untuk menyusun

kurikulumnya sendiri. Namun, untuk

mewujudkannya diperlukan komitmen

bersama yang kuat baik dari pihak sekolah

(guru), orang tua, dan anak sekolah dasar

yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, maka

pendidikan karakter adalah sebuah

upaya untuk membimbing perilaku manusia

menuju standar-standar baku. Upaya ini

juga memberi jalan untuk menghargai

persepsi dan nilai-nilai pribadi yang

ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan

karakter adalah pada tujuan-tujuan etika,

tetapi praktiknya meliputi penguatan

kecakapan-kecakapan yang penting yang

mencakup perkembangan sosial anak

sekolah dasar.

Bermain dan Permainan di Sekolah

Dasar

Rogers C. S dan Sawyers dalam Sofia

Hartati (2005:85) menjelaskan bahwa

bermain adalah sebuah sarana yang dapat

mengembangkan anak secara optimal.

Sebab bermain berfungsi sebagai kekuatan,

pengaruh terhadap perkembangan dan

lewat bermain pula didapat pengalaman

yang penting dalam dunia anak. Sedangkan

Menurut Gallahue dalam Sofia Hartati

(2005:85) juga mengatakan bahwa bermain

merupakan kebutuhan anak yang paling

mendasar saat anak berinteraksi dunia

sekitarnya, melalui bermainlah ia lakukan.

Bermain adalah suatu aktifitas yang lansung

dan spontan dilakukan seorang anak

bersama orang lain atau dengan

menggunakan benda-benda sekitarnya

dengan senang, sukarela dan imajinatif serta

dengan menggunakan perasaannya,

tangannya atau seluruh anggota tubuhnya.

Oleh karena itu, bermain adalah aktifitas

yang diplih sendiri oleh anak karena

menyenangkan bukan karena akan

memperoleh hadiah atau puji, karena

bermain juga merupakan alat utama untuk

mencapai pertumbuhannya, sebagai

medium, anak mencobakan dirinya bukan

saja hanya dalam fantasinya tetapi dilakukan

secara nyata. Menurut Isenberg dan Jalongo

dalam Sofia Hartati (2005:95-96) permainan

sangat mendukung pertumbuhan dan

perkembangan anak yaitu :
1. Untuk perkembangan kognitif

2. Untuk perkembangan sosial dan

emosional

3. Untuk perkembangan bahasa

4. Untuk perkembangan fisik (jasmani)

5. Untuk perkembangan pengenalan huruf

(literacy)
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Bruner dalam Slamet (2005:125)

mengatakan bahwa bermain merupakan

bagian dari perkembangan kognitif anak.

Selanjutnya dikatakan bahwa bermain

merupakan proses pemecahan masalah.

Pada saaat bermain anak dihadapkan

pada berbagai situasi, kondisi, teman dan

objek baik nyata maupun imajiner yang

memugkinkannya menggunakan berbagai

kemampuan berpikir dan memecahkan

masalah. Piaget dalam Slamat menyatakan

bahwa bermain dengan objek yang ada di

lingungannya merupakan cara anak belajar.

Dengan berinteraksi dengan objek dan

orang, menggunakan objek itu untuk

berbagai keperluan anak mengkonstruksi

pemahaman tentang objek, orang dan situasi.

Khusus pada anak Rogers & Sawyer’s

dalam Sofia Hartati (2005) menganalisis

tentang arti penting bermain bagi anak usia

sekolah dasar yaitu memotivasi anak untuk

berpartisipasi dalam masyarakat.

Selanjutnya mereka juga menulis bahwa

ada beberapa nilai penting dalam bermain

yang membantu perkembangan kognitif
anak, yaitu:
1. Bermain merupakan bentuk aktif dalam

belajar yang meliputi pikiran, badan,

dan semangat.

2. Bermain menyediakan kesempatan

untuk melatih ketrampilan dan fungsi-

fungsi baru.

3. Bermain memperbolehkan anak untuk

menggabungkan belajar sebelumnya

4. Bermain memperbolehkan anak untuk

menahami sikap mereka ketika bermain

dan merupakan seperangkat pelajaran

yang menyumbang dalam fleksibilitas

Problem Solving

5. Bermain akan mengembangkan

kreativitas dan penghargaan akan

estetika

6. Bermain memungkinkan anak untuk

mempelajari tentang proses belajar

meliputi keingintahuan, penemuan, dan

ketekunan.

7. Bermain mengurangi tekanan yang

seringkali berhubungan dengan

pencapaian prestasi dan kebutuhan

untuk belajar

8. Bermain menyediakan resiko yang

minimum dan hukuman ketika berbuat

kesalahan

Secara umum disimpulkan oleh Rogers

& Sawyer dalam Sofia Hartati, (2002)

bahwa ada empat hal tentang pentingnya

bermain, yaitu (1) meningkatkan

kemampuan problem solving pada anak,

(2) menyumbang pada perkembangan

bahasa dan kemampuan verbal, (3)

mengembangkan ketrampilan sosial, (4)

pengekspresian emosi. Dalam Best Play

(NPFA, 2000) disebutkan bahwa

pentingnya bermain ada di sejumlah bidang

kehidupan anak, yaitu:
1. Bermain mempunyai peran yang

penting dalam belajar. Bermain

melengkapi kegiatan sekolah anak

dengan memberi kesempatan kepada

anak untuk , memahami, meresapi, dan

memberi arti kepada apa yang mereka

pelajari dalam seting pendidikan for-

mal. Secara khusus bermain menjadi

penting yaitu membantu anak untuk

memperoleh ”bukan informasi khusus

tetapi mindset umum dalam pemecahan

masalah”.

2. Bermain merupakan pusat dari

perkembangan fisik dan kesehatan

mental yang baik. Aktivitas fisik

meliputi kegiatan untuk berolah

raga, meningkatkan koordinasi

dan keseimbangan tubuh, dan

mengembangkan ketrampilan dalam

pertumbuhan anak. Adapun sumbangan

untuk kesehatan mental adalah

membantu anak untuk membangun dan

mengembangkan resiliensi (daya tahan)

terhadap tekanan dalam hidup.

3. Bermain memberi kesempatan untuk

menguji anak dalam mengahadapi

tantangan dan bahaya.

Manfaat Permainan Tradisonal dalam

Membentuk Karakter Anak Sekolah

Dasar

Mengenai fungsi atau manfaat dari

dolanan anak atau permainan anak

tradisional, Ki Hajar Dewantara dalam
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Wijayanti (2010) menuliksn di majalah

Pusara Bulan Mei 1941, jilid XXI No. 5

menyatakan:
“Mudahlah bagi kita untuk menetapkan

guna dan faedah permainan kanak-

kanak itu bagi kemajuan jasmani dan

rohani anak-anak. Tubuh badannya

menjadi sehat dan kuat, serta hilanglah

kekakuan bagian tubuh, hingga

gampang dan lancar anak-anak

melakukan segala aspek terjang atau

langkah laku dengan segala tubuh

badannya. Seluruh panca inderanya

dipergunakan dengan sebaik-baiknya,

lancar, lembut dan dekatan.”

Permainan anak-anak selain berfungsi

bagi kemajuan jiwa juga berpengaruh

terhadap timbulnya ketajaman fikiran,

kehalusan rasa serta kekuatan

kemajuan.Pengaruh-pengaruh yang

terdapat pada permainan-permainan anak,

misalnya: tambahan keinsyafan akan

kekuatan lahir batin dari pada diri sendiri

dan kebiasaan setiap waktu menyelesaikan

diri dengan tiap-tiap keadaan baru, lebih

tegas mengoreksi segala kesalahan atau

kekurangan pada diri sendiri, serta pula

menginsyafi kekuatan orang lain dan

melakukan siasat atau sikap yang tepat

serta bijaksana yakni siasat yang praktis-

idealis. Permainan anak-anak sungguh

bermanfaat sekali untuk mendidik perasaan

diri dan sosial, disiplin, ketertiban,

membiasakan bersikap awas dan waspada.

Serta siap sedia menghadapi segala

keadaan dan peristiwa.

Permainan anak-anak membiasakan

berfikir riil serta menghilangkan rasa

keseganan atau gampang putus asa,

permainan anak-anak mendidik anak untuk

tetap sanggup berjuang sampai tercapai

tujuan. Patut diingat pula, bahwa didikan

yang terdapat pada permainan anak-anak

itu diterima oleh anak-anak tidak dengan

paksaan atau perintah akan tetapi karena

kemauan oleh anak-anak tidak dengan

paksaan atau perintah akan tetapi kemauan

serta kesenangan anak-anak sendiri untuk

menerima dan mengalami segala pengaruh

yang sangat pedagogis itu.

Permainan tradisional sebenarnya

mempunyai karakteristik yang berdampak

positif pada perkembangan anak dimana

Pertama, permainan itu cenderung

menggunakan atau memanfaatkan alat atau

fasilitas di lingkungan kita tanpa harus

membelinya sehingga perlu daya imajinasi

dan kreativitas yang tinggi. Banyak alat-

alat permainan yang dibuat/digunakan dari

tumbuhan, tanah, genting, batu, atau pasir

dan lain sebagainya. Kedua, permainan

anak tradisional dominan melibatkan

pemain yang relatif banyak. Ketiga,

permainan tradisional menilik nilai-nilai

luhur dan pesan-pesan moral tertentu

seperti nilai-nilai kebersamaan, kejujuran,

tanggung jawab, sikap lapang dada (kalau

kalah), dorongan berprestasi, dan taat pada

aturan

Berdasarkan pemaparan data temuan

dari Retnaningdyastuti (2012:3-4) dalam

jurnalnya mengenai macam-macam

permainan tradisional dan nilai karakter

yang dikembangkan dalam permainan

tersebut sebagai berikut

Tabel 1. Jenis Permainan dan karakter yang dikembangkan

No. 
Nama jenis Permainan 

tradisional 
Karakter yang dikembangkan Keterangan 

1. Petak umpet Mengasah emosinya 

sehingga timbul toleransi dan 

empati terhadap orang lain, 

Nyaman dan terbiasa dalam 

kelompok. 

Dimainkan 

lebih dari dua 

orang 
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No. 
Nama jenis Permainan 

tradisional 
Karakter yang dikembangkan Keterangan 

2. Cublak-cublak Suweng Ketelitian dan keberanian 

dalam Mencari benda 

(kerikil, batu dll) yang 

dianggap sebagai suweng 

yang disembunyikan 

Dapat 

dilakukan 

dengan dua 

orang peserta 

atau lebih 

3. Dakonan Permainan congklak alias 

dakon ini mengajarkan 

kecermatan dalam 

menghitung, ketelitian dan 

juga kejujuran. Setiap 

pemain dituntut untuk bisa 

memperkirakan 

kemenangnnya dengan 

mengumpulkan biji dakon 

paling banyak. Nilai-nilai ini 

yang belakangan diabaikan 

oleh permainan moderen. 

Dilakukan 

hanya oleh dua 

orang saja 

4. Lompat Tali 

 

Permainan yang disebut 

sebagai tali merdeka ini 

mengandung nilai kerja 

keras, ketangkasan, 

kecermatan dan sportivitas. 

Nilai kerja keras tercermin 

dari semangat pemain yang 

berusaha agar dapat 

melompati tali dengan 

berbagai macam ketinggian. 

Nilai ketangkasan dan 

kecermatan tercermin dari 

usaha pemain untuk 

memperkirakan antara 

tingginya tali dengan 

lompatan yang akan 

dilakukannya. Ketangkasan 

dan kecermatan dalam 

bermain hanya dapat 

dimiliki, apabila seseorang 

sering bermain dan atau 

berlatih melompati tali 

merdeka. Sedangkan nilai 

sportivitas tercermin dari 

sikap pemain yang tidak 

Dimainkan 3 

orang atau lebih 

berbuat curang dan bersedia 

menggantikan pemegang tali 

jika melanggar peraturan 

yang telah ditetapkan dalam 

permainan. 
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Bermain bagi anak merupakan refleksi

pembebasan jiwa dan keterikatan

dengan aturan orang tua. Oleh karena itu

permainan tradisional membuat anak dapat

mengungkapkan berbagai cerita hati,

keceriaan jiwa, dan kegembiraan serta

menangkap makna interaksi dengan

sesama temannya. Sehingga anak dapat

sekaligus belajar bergaul, bersosialisasi,

mendapat pengalaman lingkungan,

mengendalikan perasaan dan sebagai

proses perkembangan diri. Permainan

tradisional merupakan proses belajar dalam

membentuk karakter anak. Pengalaman

yang diperolah pada saat bermain dapat

diterapkan untuk masa depannya kelak.

SIMPULAN

Sektor pendidikan yang paling dasar

dalam pembentukan pribadi sumber daya

manusia di Indonesia, khususnya di sekolah

No. 
Nama jenis Permainan 

tradisional 
Karakter yang dikembangkan Keterangan 

5. Petak jongkok Kebersamaan, menunjukkan 

ekspresi marah, senang, 

patuh pada peraturan dan 

disiplin. 

Dimainkan oleh 

tiga orang lebih 

6. Engklek Sabar menunggu giliran dan 

terbiasa antri, patuh pada 

peraturan main, 

keseimbangan tubuh dan 

badan. 

Dimainkan 

lebih dari dua 

orang 

7. Ular naga Menghargai teman sebaya, 

konsisten dengan peraturan 

yang telah disepakati 

bersama, tidak memaksakan 

kehendak, menolong teman, 

memecahkan masalah 

sederhana, membedakan 

besar-kecil, panjang dan 

pendek. 

Dimainkan oleh 

lebih dari 5 

orang 

8. Lempar kasti Sabar menunggu giliran dan 

latihan antri, kerjasama 

dalam tim, mengembalikan 

alat pada tempatnya, 

mengerti aturan main, 

ketangkasan. 

Harus genap, 

minimal 10 

orang 

9. Galasin/ gobak sodor Ketangkasan, mengerti 

aturan main, kerjasama 

dengan tim, mengetahui hak 

dan kewajiban. 

Harus genap, 

minimal 8 

orang 

 

dasar. Pada masa ini merupakan periode

awal yang paling penting dan mendasar

dalam sepanjang pertumbuhan serta

perkembangan kehidupan manusia. Pada

masa ini ditandai oleh berbagai periode

penting yang fundamental dalam kehidupan

anak selanjutnya sampai periode akhir

perkembangannya.  di mana pada masa ini

semua potensi anak berkembang paling

cepat. Salah satu cara untuk meningkatkan

potensi anak di usia sekolah dasar adalah

dengan bermain. Salat satu permainan yang

bisa digunakan dalam bermain adalah

permainan tradisional, karena permainan

tradisional mengandung banyak unsur

manfaat dan persiapan bagi anak menjalani

kehidupan bermasyarakat.

Adapun manfaat permainan tradisional

dalam membentuk karakter anak

perkembangan anak dimana Pertama,

permainan itu cenderung menggunakan atau
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memanfaatkan alat atau fasilitas di

lingkungan kita tanpa harus membelinya

sehingga perlu daya imajinasi dan kreativitas

yang tinggi. Banyak alat-alat permainan

yang dibuat/digunakan dari tumbuhan,

tanah, genting, batu, atau pasir dan lain

sebagainya. Kedua, permainan anak

tradisional dominan melibatkan pemain

yang relatif banyak. Ketiga, permainan

tradisional menilik nilai-nilai luhur dan

pesan-pesan moral tertentu seperti nilai-

nilai kebersamaan, kejujuran, tanggung

jawab, sikap lapang dada (kalau kalah),

dorongan berprestasi, dan taat pada aturan
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Abstrak

Peran pendidikan dirasa sangat strategis dalam pembentukan karakter karena merupakan

bagian pembangun integrasi nasional yang kuat. Bentuk upaya implementasi pendidikan karakter

siswa tersebut terwujud melalui strategi full day school (habituasi) dan intervensi dalam  kehidupan

sehari-hari di sekolah dan didukung pendidik sebagai panutan yang teladan. Dalam pelaksanaan

full day school ada beberapa poin yang perlu digaris bawahi, diantaranya pembelajaran dari pagi

hingga sore, menggunakan lima hari efektif, kegiatan tambahan khusus kelas enam, kegiatan

tambahan khusus kelas enam, dan pembelajaran dengan enjoy. Selain itu, implementasi pendidikan

karakter dalam full day school dapat terwujud  melalui penataan Lingkungan Psikologis-Sosial-

Kultural Sekolah. Penataan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian teladan, pembiasaan rutin,

pembiasaan terprogram, pembiasaan spontan, pembiasaan khusus, dan pembiasaan terkondisikan

dalam lingkungan keluarga, lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat.

Kata kunci: full day school, pendidikan karakter, siswa sekolah dasar

Abstract

Education is considered very strategic role in the formation of character because it is part

of a strong national integration builder. Forms efforts to implement character education of

students is realized through a strategy of full day school (habituation) and intervention in

everyday life at school and supported by educators as an exemplary role model. In the

implementation of full day school there are several points that need to be underlined, including

learning from morning to evening, using a five-day effective, special grade six additional

activities, additional activities specifically sixth grade, and learning to enjoy. In addition, the

implementation of character education in a full day of school can be realized through

compliance with Environmental-Social-Cultural Psychology Schools. The arrangement can be

done by giving the example, the conditioning routine, programmed habituation, spontaneous

habituation, special habituation, and habituation conditioned in a family environment, home

environment and community environment.

Key Word: full day school, character education, elementary school students

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi saat ini

merambah dalam perubahan dunia menjadi

berkembang. Akan tetapi dampak negatif

terdapat penyimpangan-penyimpangan

yang terjadi di berbagai bidang kehidupan.

Contohnya saja Indonesia yang merupakan

negara berkembang yang mengalami

dampak langsung dari perkembangan

globalisasi. Sistem nilai global dapat

mempengaruhi budaya negara-negara

berkembang dengan masuknya budaya dari

negara maju.

Siswa sekolah dasar sebagai penerus

generasi bangsa yang seharusnya menjadi

para pemuda yang lahir dengan berbagai

pemikiran dan kepribadian dengan moral

yang baik merupakan sasaran yang utama

dari kejahatan teknologi. Dampak dari

demoralisasi adalah terjadinya penuruan

dalam peradaban masyarakat. Faktor

moral (akhlak) adalah hal utama terlebih
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dahulu yang harus dibangun agar dapat

membangun sebuah masyarakat yang

tertib, aman dan sejahtera. Krisis

multidimensi merupakan permasalahan

yang sedang dihadapi masyarakat Indone-

sia saat ini. Hal ini tentunya sangat

memperihatinkan

Persoalan budaya dan karakter bangsa

beberapa akhirnya menjadi topik

yang sangat hangat diperbicangkan

dalam masyarakat Indonesia. Dalam

berbagai media cetak dan online banyak

dimunculkan tentang degradasi moral dan

karakter. Misalnya saja banyak tokoh

masyarakat dan agama mendiskusikan

tentang degradasi moral dan karakter

tersebut.

Timbulnya kegelisahan dan kejahatan

saat ini muncul akibat beragamanya

perilaku peserta didik dalam masyatakat

yang menyimpang. Penyimpangan moral

dan karakter tersebut terwujud sebagai

kenakalan atau degradasi moral. Pada

Oktober 2014 lalu, publik dihebohkan

dengan video kekerasan siswa SD di

Sumatera Barat yang diunggah di  youtube.

Video yang berdurasi 1 menit 52 detik ini

memperlihatkan seorang siswi yang

dipukul dan ditendang secara bergantian

oleh teman-temannya di sudut ruangan.

Kasus serupa juga terjadi di Malang,

seorang siswa SD. meninggal akibat

dikeroyok temannya sendiri. Tidak

hanya itu, kasus lain terjadi di Balikpapan,

lantaran saling olok seorang siswa kelas

VI SD tega membunuh adik kelasnya

sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, Amirudin

(2013) mengungkapkan beberapa

perilaku immoral atau kenakalan yang biasa

dilakukan oleh siswa SD, diantaranya;

1. Bentuk kenakalan peserta didik dalam

taraf ringan, yaitu: a) membuang sampah

di jalan lewat jendela, b) membangkang

atau tidak patuh pada aturan, c) sering

mengagetkan siswa perempuan,

c) mengejek dengan kata-kata kasar atau

kotor, d) bermain dengan curang,

e) membuat gaduh saat pelajaran

berlangsung, dll. 2. Bentuk kenakalan

peserta didik dalam taraf berat, yaitu:

a) berbohong, b) meminta uang kepada

adik kelas secara paksa, c) melihat atau

mengintip siswa perempuan yang sedang

berganti baju, d) menyontek saat ujian,

dsb.

Pendidikan merupakan berbagai

pengalaman belajar yang berlangsung

dalam lingkungan dan sepanjang hidup

(Mudyahardjo, 2006). Pendidikan memiliki

peran yang sangat penting bagi kehidupan

manusia. Melalui pendidikan, kualitas

hidup dan harkat martabat manusia dapat

ditingkatkan. Selain itu pendidikan juga

berfungsi untuk mengembangkan

kepribadian dan kemampuan yang dimiliki

oleh siswa.

Pendidikan sampai sekarang dianggap

sebagai media utama bagi pembentukan

kepribadian serta kecerdasan peserta

didik. Hal ini sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional yang tertuang dalam

Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang menyebutkan

bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggungjawab.

Dewasa ini, pendidikan senantiasa

berproses ke arah yang lebih baik dan

berkembang. Agar menghasilkan generasi

lulusan yang diharapkan oleh masyarakat.

Bangsa Indonesia terus berupaya untuk

menyelenggarakan pendidikan yang

bermutu sesuai dengan perkembangan

zaman di era teknologi dan komunikasi

ini. Perbaikan demi perbaikan ditujukan
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untuk menghasilkan sumber daya manusia

yang unggul melalui proses pendidikan.

Dalam rangka menghasilkan lulusan

yang unggul tersebut, penyelenggaraan

pendidikan juga senantiasa dievaluasi

dan diperbaiki. Sejauh ini, penyelenggaraan

pendidikan dinilai belum sepenuhnya

berhasil membentuk manusia Indonesia

yang berkarakter. Penilaian ini didasarkan

oleh berbagai perilaku yang dilakukan

para pelajar dan lulusan sekolah yang

tidak sesuai dengan tujuan mulia

pendidikan. Misalnya saja kasus

korupsi yang ternyata dilakukan oleh

para pejabat negara yang tidak lain

adalah orang-orang berpendidikan. Untuk

itu diperlukan  strategi pembudayaan

dan pembiasaan pendidikan karakter

di sekolah dasar sebagai wujud dari

penanganan permasalahan pendidikan

karakter saat ini.

PEMBAHASAN

Anak akan menjadi aset sumber

daya manusia bangsa dan untuk

menciptakan SDM yang berkualitas

perlu diberikan pendidikan manusia

seutuhnya artinya membekali anak tidak

hanya dengan ilmu pengetahuan dan

teknologi saja tetapi juga perlu dibekali

dengan budi pekerti dan imtaq. Anak

merupakan SDM yang sangat penting

demi menciptakaan bangsa dan negara

yang  lebih maju. Akan tetapi untuk

mencapai negara maju diperlukan sumber

daya manusia yang berkarakter. Bentuk

sumber daya manusia yang berkarakter

mempunyai ciri prinsip yang positif dan

melekat dalam dirinya.

Full Day School

Kuswandi (2012) menyatakan bahwa

full day school merupakan sistem

pendidikan yang menerapkan kegiatan

belajar mengajar sehari penuh dengan

memadukan sistem pengajaran yang

intensif. Sistem pengajaran ini dilakukan

dengan, menambahkan jam pelajaran dan

pengembangan diri dan kreativitas.

Pengaturan jadwal pelajaran pada

pelaksanaan full day school harus

disesuaikan dengan bobot mata pelajaran.

Pengaturan jadwal mata pelajaran yang

disesuaikan dengan bobot mata pelajaran

diharapkan tidak membuat siswa jenuh

dalam pelaksanaan full day school.

Sismanto dalam artikel “Menakar

Kapitalisasi Full Day School” juga

mengungkapkan bahwa full day school

merupakan sekolah sepanjang hari dengan

proses pembelajaran yang dimulai dari

pukul 06.45 s.d 15.00 dengan durasi

istirahat setiap 2 mata pelajaran. Full day

school merupakan proses belajar mengajar

dilakukan mulai pukul 06.45-1500 dengan

waktu istirahat setiap dua jam sekali.

Dengan waktu belajar yang lebih lama,

maka diharapkan sekolah dapat

memberikan kegiatan yang bervariasi agar

siswa tidak jenuh.

Karakteristik dari full day school

menurut Muslihin Al Hafizh (2013) bahwa

aspek kelembagaan, kepemimpinan dan

manajemennya mengacu pada konsep yang

mengedepankan kemuliaan akhlak dan

prestasi akademik. Banyak faktor yang

mendukung sistem pembelajaran seperti

ini antara lain: kurikulum, manajemen

pendidikan, sarana dan prasarana, sumber

daya manusia. Tetapi disisi lain ada

penghambat full day school antara lain

strategi pembangunan pendidikan yang

bersifat input oriented, pengelolaan

pendidikan yang banyak diatur oleh pusat,

dan rendahnya partispasi masyarakat.

Penerapan full day school tidak hanya

sekedar bertujuan untuk menambah

waktu belajar, namun memiliki berbagai

tujuan. Adapun tujuan pernerapan full

day school yaitu: pembiasaan siswa untuk

hidup yang baik, pendalaman konsep-

konsep materi pelajaran, pembinaan

kejiwaan, mental, dan moral siswa. Dari

berbagai tujuan  penerapan full day school

tersebut diharapkan dapat memperbaiki

pendidikan di Indonesia, khususnya pada

pendidikan karakter.
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Full day school pertama kali

dilakukan di Amerika Serikat pada tahun

1980-an pada tingkat Taman Kanak-

Kanak. Penerapan full day school saat ini

telah berkembang ke tingkatan sekolah

yang lebih tinggi. Hal ini berawal dengan

kebutuhan masyararakat, terutama pada

daerah perkotaan. Dimana masyarakat

daerah perkotaan memiliki kesibukan yang

sangat tinggi. Orang tua di daerah

perkotaan berkerja dari pagi sampai

menjelang malam. Sedangkan anak-anak

bersekolah selama 6 jam selama 6 hari

dalam satu minggu. Keadaan seperti ini

mengakibatkan orang tua kurang dalam

mencurahkan kasih sayang maupun

mendidik anaknya.

Dari permasalahan tersebut, maka

orang tua menyekolahkan anaknya di

sekolah full day school. Dengan demikian

meskipun orang tua tidak dapat mengawasi

karena bekerja, tetapi anak masih terawasi

oleh guru di sekolah. Selain itu di sekolah

full day school anak berkegiatan positif di

sekolah. Sehingga full day school

merupakan solusi yang sangat baik untuk

orang tua yang bekerja dari pagi sapai

sore, namun anak tetap tidak terlantar

karena mempunyai kegiatan positif di

sekolah sembari menunggu orang tuanya

pulang kerja.

Full day school sebagai solusi yang

sangat baik untuk orang tua yang bekerja

dari pagi sampai sore atas dasar anak

dapat melakukan kegiatan positif di

sekolah. Hal ini didukung leh hasil penelitian

Kuspiyah (2008) yang berjudul

“Pelaksanaan Full Day School dalam

Pembentukan Kepribadian Anak di

Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Bakti

Ibnu Madiun”. Dalam penelitiannya,

Kuspiah mengemukakan beberapa

pernyataan yang berkaitan dengan full day

school, diantaranya 1) pembelajaran dari

pagi hingga sore, 2) menggunakan lima

hari efektif, kegiatan tambahan khusus kelas

enam,  3) kegiatan tambahan khusus kelas

enam, dan 4) pembelajaran dengan enjoy.

Pada penerapan full day school

agar berjalan dengan baik, maka perlu

adanya suatu manajemen dalam

proses pelaksanaannya. Supramita (2010)

dalam penelitiannya yang berjudul

“Manajemen Pembelajaran Full Day

School (Studi Kasus di TK Askhabul

Khafi Malang) mengemukakan bahwa

dalam penerapan full day school terdapat

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Adapun tahap perencanaan full day school

meliputi pembuatan kurikulum yang

dibuat oleh ustadz/dzah dengan acuan

kurikulum dari Depag. Tahap pelaksanaan

full day school meliputi kegiatan PAP

(Penanaman Aqidah Pagi), kegiatan full

day school dimulai pada pukul 11.00-

15.30 WIB. Tahap selanjutnya yaitu

evaluasi, pada tahap ini alat yang

digunakan sebagai tolak ukur penilaian

yaitu tugas harian dari buku santri.

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter berasal dari dua

kata pendidikan dan karakter, menurut

Koesoema (2007) pendidikan sebagai

proses internalisasi budaya kedalam

individu dan masyarakat untuk beradab.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa

pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk membentuk suasana

belajar dan proses pembelajaran dalam

upaya mengembangkan peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.

Abad ke-18 merupakan istilah

karakter digunakan secara khusus dalam

pendidikan. Secara harfiah berasal dari

bahasa latin “character”, yang berarti:

watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi

pekerti, kepribadian atau akhlak. Karakter

merupakan suatu hal yang berkaitan

dengan nilai, perilaku dan penalaran pada
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diri seseorang. Pendidikan karakter

juga merupakan proses kegiatan

pembelajaran dengan arah untuk

meningkatkan kualitas pendidikan dan

pengembangan sumber daya manusia yang

untuk dan berakhlak mulia.

Menurut Gunawan (2012) pendidikan

karakter mempunyai tujuan membentuk

bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak

mulia, bermoral, bertoleran, bergotong

royong, berjiwa patriotik, berkembag

dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan

dan teknologi berdasarkan Pancasila

dan dengan dijiwai oleh iman dan taqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam

pembentukan karakter yang baik, selain

lingkungan rumah, sekolah adalah salah

satu lingkungan yang memiliki peranan

yang sangat penting. Sehingga sekolah

berkewajiban untuk memberikan kegiatan

atau pembelajaran yang dapat mewujudkan

pendidikan karakter yang baik bagi siswa.

Likona (2013:82) menyatakan bahwa

yang dimaksud dengan karakter baik yaitu

karakter yang dapat mengetahui hal yang

baik, menginginkan hal yang baik, dan

melakukan hal yang baik melalui kebiasaan

dalam berpikir, kebiasaan dalam hati, dan

kebiasaan dalam tindakan. Sekolah adalah

dimana tempat menghabiskan waktunya

dalam tiap hari. Kebiasaan dalam berpikir

dapat dibentuk di sekolah baik melalui

kegiatan akademik maupun non akademik

(ekstrakulikuler). Kebiasaan dalam hati

dapat melatar belakangi tindakan yang

dilakukan oleh siswa. Hal ini pun dapat

dibentuk di sekolah melalui pembiasaan

maupun interaksi yang dilakukan dengan

guru ataupun siswa yang lain.

Kebiasaan dalam tindakan juga

dipengaruhi oleh penataan lingkungan

Psikologis-Sosial-Kultural Sekolah.

Kamanitra (2015:168 ) mengemukakan

bahwa penataan lingkungan Psikologis-

Sosial-Kultural dapat dilakukan dengan

cara: 1) pemberian teladan, misalnya

mengucapkan salam jika bertemu guru,

mematuhi tata tertib, dan jujur dalam

mengerjakan tugas; 2) pembiasaan

rutin,misalnya berbaris sebelum memasuki

kelas, berdoa sebelum dan sesudah

pelajaran, minta ijin jika ingin pergi ke

kamar kecil, mengucapkan terimakasih,

dan menulis notes; 3) pembiasaan

terprogram, misalnya upaca bendera dan

kegiatan Jumat bersih; 4) pembiasaan

spontan, misalkan temuan barang hilang

dan menyanyikan yel-yel kelas; 5)

pembiasaan khusus, yaitu kegiatan yang

dilakukan oleh guru dan siswa untuk

membantu perayaan  hari besar agama

lain; 6) pelaksanaan pendidikan agama

dilakukan secara bersama-sama sesuai

dengan jadwal pelajaran agama masing-

masing kelas dan menempati ruang sesuai

dengan agama masing-masing. Dari

pembiasaan tersebut dapat dikembangkan

karakter positif dari dalam diri siswa.

Pendidikan nilai karakter merupakan

hal penting dan mendasar untuk

mewujudkan insan yang berkarakter

positif.. Karakter merupakan hal yang

membedakan manusia dengan binatang.

Orang-orang yang berkarakter positif

merupakan manusia yang memiliki akhlaq,

moral, dan budi pekerti yang baik.

Mengingat itu semua sangat penting

harus di awali dari dunia pendidikan,

memulai dari Sekolah Dasar (SD) dimana

pendidikan dasar di mulai, bahkan dari

usia dini (TK/PAUD).

Perwujudan dalam memperkuat

implementasi pendidikan karakter terdapat

18 nilai-nilai dalam pengembangan

pendidikan budaya dan karakter bangsa

yang dibuat oleh Pendidikan Nasional.

Tingkat pendidikan di Indonesia dapat

menyisipkan pendidikan karakter ke

dalam proses pendidikan. Nilai-nilai

dalam pendidikan karakter menurut

Pendidikan Nasional antara lain: 1) religius,

2) jujur, 3) toleransi, 4) disiplin, 5) kerja

keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis,

9) rasa ingin tahu, 10) semangat

kebangsaan, 11) cinta tanah air,

12) menghargai prestasi, 13) bersahabat/
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komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar

membaca, 16) peduli lingkungan, 17) peduli

sosial, 18) tanggung jawab.

Siswa Sekolah Dasar

Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang

paling dasar dalam pendidikan formal di

negara Indonesia. Sekolah dasar ditempuh

dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1

sampai kelas 6. Anak usia sekolah dasar

(SD) adalah peserta didik dengan rentang

usia 6 sampai 12 tahun. Menurut Hurlock

(1999) masa perkembangan peserta didik

pada pendidik dasar merupakan akhir masa

kanak-kanak (late chilhood) yang

berlangsung dari usia 6 tahum. Rentang

kelas di sekolah dasar dibagi menjadi dua

bagian, yaitu kelas rendah yang berumur

6-9 tahun dan kelas tinggi yang berumur

10-12 tahun.

Siswa pada kelas bawah merupakan

peserta didik pada rentangan usia dini.

Dalam kehidupan seseorang masa ini

merupakan masa yang sangat pendek akan

tetapi merupakan masa penting dalam

pembentukan karakter. Oleh karena itu,

potensi yang dimiliki peserta didik perlu

dikembangkan secara optimal agar dapat

menjadikan bekal dalam kehidupan yang

akan datang.. Secara fisik, karkateristik

peserta didik pada rentang kelas satu, dua

dan tiga telah mencapai pada kematangan.

Kemampuan mengontrol tubuh dan

menyeimbangkan telah ditunjukkan dalam

masa perkembangan peserta didik pada

usia tersebut. Selain itu, perkembangan

sosial anak yang berada pada rentang

kelas awal SD antara lain telah

menunjukkan keakuannya tentang jenis

kelaminnya, telah mulai berkompetisi

dengan teman sebaya, mempunyai sahabat,

telah mampu berbagi, dan mandiri.

Proses perkembangan dialami oleh

semua individu melalui tahap-tahap yang

sistematis. Menurut Tobrono, M &

Mustofa, A (2013) mengemukakan bahwa

Jean Piaget membagi perkembangan

pengetahuan anak menjadi 4 tahap, dan

siswa SD mayoritas 7 tahun termasuk

pada tahap pra operasional kongkret.

(c) perkembangan ketrampilan,

perkembangan ini disebut juga

perkembangan psikomotorik. Menurut

Poerwanti, E & Widodo, N (2002) yaitu

perkembangan pada gerakan-gerakan

tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang

melibatkan susunan syaraf pusat dan otot.

Perkembangan ketrampilan ini dimulai

dari motorik/ gerakan kasar yang

selanjutnya berkembang pada motorik

halus.

Sistem Full Day School dalam

Penanaman Karakter Siswa Sekolah

Dasar

Bentuk strategi pada tingkat

pendidikan, implementasi pendidikan

karakter merupakan sebagai salah satu

bentuk terobosan khusus pembelajaran.

Bentuk stategi tersebut diharapkan mampu

menjadikan inovasi pembelajaran dalam

membentuk bangsa yang tangguh,

komptetitif, berakhlak mulia, bermoral,

bertoleran, bergotong royong, berjiwa

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa

berdasarkan Pancasila

Strategi pembangunan karakter bangsa

melalui full day school dilakukan melalui

berbagai stakeholder yang memiliki andil

dalam mengembangan potensi pendidikan

karakter peserta didik. Wujud pemodelan,

reward dan punishment merupakan

strategi dalam pembangunan karakter.

Peningkatan martabat sebuah bangsa dapat

diwujudkan dalam strategi membudayakan

pendidikan karakter melalui full day school

dan pematangan nilai karakter tersebut.

Pendidikan merupakan hal yang

mendasar dalam strategi yang unggul

dalam pembentukan karakter bangsa.

Bentuk strategi dalam pembangunan

karakter bangsa melalui pendidikan dapat

diimplementasikan dalam pembelajaran.

Dalam konteks makro, implementasi

pendidikan karakter mencakup berbagai
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kegiatan dimulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan

evaluasi dengan melibatkan seluruh aspek

utama di dalam lingkungan pendidikan

nasional. Peran pendidikan dirasa sangat

strategis dalam pembentukan karakter

karena merupakan bagian pembangun

integrasi nasional yang kuat. Selain

dipengaruhi faktor politik dan ekonomi,

pendidikan juga dipengaruhi faktor sosial

budaya, khususnya dalam aspek integrasi

dan ketahanan sosial.

Implementasi pendidikan diwujudkan

dalam pengalaman belajar dan proses

pembelajaran yang nantinya akan

menghasilkan pada pembentukan karakter

dalam diri siswa. Proses pendidikan

dilaksanakan melalui proses pemberdayaan

dan pembudayaan sebagaimana digariskan

sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan

pendidikan nasional.

Tiga pilar pendidikan yang berlangsung

pada proses implementasi pendidikan

karakter yakni dalam satuan pendidikan,

keluarga, dan masyarakat. Tiga komponen

tersebut merupakan stakeholder yang

mempunyai pengaruh dalam menciptakan

pendidikan karakter pada peserta didik.

Pilar-pilar tersebut mempunyai dua jenis

pengalaman belajar dengan melalui

pendekatan intervensi dan habituasi. Bentuk

intervensi yang  dikembangkan yaitu situasi

interaksi belajar dan pembelajaran yang

dirancang untuk mencapai tujuan

pendidikan karakter dengan menerapkan

kegiatan pembelajaran sesuai yang telah

direncanakan. Tidak hanya perencanaan

yang matang dan baik, akan tetapi peran

dari pendidik yang berkompeten dengan

memiliki sosok pendidik yang dapat

dijadikan panutan merupakan aspek yang

membantu dalam implementasi pendidikan

karakter.

Proses intervensi dapat menjadikan

siswa dapat membiasakan berperilaku

sesuai dengan nilai dan memiliki karakter

yang terinternalisasi. Sedangkan habituasi

dapat diwujudkan melalui situasi yang

memungkinkan siswa dapat menerima

pendidikan karakter dari lingkungan

belajarnya, yaitu melalui satuan pendidikan,

keluarga sebagai lingkungan terdekat

peserta didik dan dalam lingkungan

masyarakat.

P ro ses  pemb udayaan  dan

pemberdayaan mencakup pemberian

contoh, pembelajaran, pembiasaan,

dan penguatan dapat dikembangkan

secara sistematis, menyeluruh dan

dinamis. Bentuk konteks makro pada

program pendidikan karakter dapat

digambarkan pada gambar 1 di bawah

ini.

Gambar 1. Konteks Makro Pendidikan Karakter
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Secara menyeluruh pendidikan

karakter dalam konteks mikro berpusat

pada lembaga pendidikan yaitu sekolah.

Sekolah dasar merupakan aspek utama

yang secara optimal dapat memanfaatkan

lingkungan belajar untuk membentuk

pendidikan karakter melalui perencanaan

pembelajaran yang matang, implementasi

yang mendukung dan nyaman serta

evaluasi pembelajaran yang dapat

memberikan feed back kepada siswa. Dari

rangkaian hal tersebut siswa akan dapat

mulai menginisiasi, memperbaiki,

menguatkan dan menyempurnakan secara

terus menerus proses pendidikan karakter

pada dirinya dengan bantuan pendidik

yang memiliki kompetensi yang unggul.

Implementasi pendidikan yang

optimal merupakan bentuk upaya yang

sungguh-sunguh dan merupakan pintu

utama dan terdepan dalam upaya

pembentukan karakter siswa yang

sesungguhnya. Bentuk dari pengembangan

karakter siswa dapat dibagi menjadi empat

pilar yaitu dalam proses kegiatan belajar

mengajar di dalam kelas dan di luar kelas,

kegiatan keseharian dalam bentuk budaya

yang ada dalam sekolah, berbagai bentuk

kegiatan ko-kurikulur atau eksta kulikuler

serta bentuk kegiatan yang ada dalam

lingkungan keluarga/rumah dan tentunya

juga lingkungan  masyarakat.

Berbagai upaya dalam mendukung

pembentukan karakter siswa tentunya perlu

didukung lingkungan fisik dan sosio-kultural

pada sekolah. Bentuk upaya implementasi

pendidikan karakter siswa tersebut

terwujud melalui strategi full day school

(habituasi) dan intervensi dalam  kehidupan

sehari-hari di sekolah dan didukung

pendidik sebagai panutan yang teladan.

Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi

antara stakeholder pengampu pendidikan,

antara lain komite sekolah, pertemuan wali

murid, kunjungan/kegiatan wali murid yang

bertujuan menyamakan tujuan dan visi,

misi dalam membangun dan mewujudkan

pendidikan karakter di sekolah, di rumah,

dan di dalam masyarakat. Program

pendidikan karakter pada konteks mikro

dapat digambarkan dalam gambar 2

sebagai berikut.

Gambar 2. Konteks Mikro Pendidikan Karakter
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Bentuk implementasi pendidikan

karakter pada siswa kelas bawah dapat

terwujud dalam proses belajar mengajar

yang terencana dengan tujuan

mengembangkan pendidikan karakter.

Strategi implementasi full day school ini

tentunya dapat dilaksanakan secara

kontinyu dan konsisten serta stabil dalam

jangka dan rentang waktu yang cukup

lama, sehingga pendidikan karakter benar-

benar dapat dikuasi, dihayati dan akhirnya

menjadi suatu habit.

Full day school sebagai solusi

penanaman pendidikan karakter. Dalam

pelaksanaan full day school ada beberapa

poin yang perlu digaris bawahi, diantaranya

1) pembelajaran dari pagi hingga sore,

2) menggunakan lima hari efektif, kegiatan

tambahan khusus kelas enam,  3) kegiatan

tambahan khusus kelas enam, dan

4) pembelajaran dengan enjoy.

Pendidikan yang dilakukan dari pagi

sampai sore bukan berarti membebani

siswa dengan pembelajaran satu hari

penuh. Melainkan dapat mendidik siswa

dalam hal pendidikan maupun kepribadian,

karena dengan full day school pengawasan

dan pantauan dari sekolah akan lebih op-

timal. Pelaksaan full day school dapat

diawali dengan pelaksanaan budaya

sekolah misalnya dengan hafalan surat

pendek di awal jam sekolah, kemudian

dilanjukkan dengan pelajaran seperti biasa,

setelah itu makan siang bersama setelah

pelajaran selesai, kemudian melaksanakan

sholat duhur berjamaah. Penerapan dalam

nilai-nilai kepribadian misalnya dalam hal

makan, ketika siswa makan dan minum

sambil berdiri akan diingatkan untuk makan

atau minum dengan duduk. Sehingga

dengan full day school diharapkan siswa

dididik dan diterapkan nilai-nilai

kepribadian

Dalam pelaksanaan full day school

dilakukan adanya pemadatan 5 hari efektif.

Lima hari efektif yaitu Senin sampai Jumat.

Dengan demikian siswa tidak akan merasa

terbebani dengan lamanya waktu belajar

di sekolah. Sedangkan untuk hari Sabtu

dan Minggu libur dapat digunakan siswa

untuk berinteraksi dengan lingkungan di

luar sekolah. Kegiatan tambahan khusus

kelas 6 dilakukan untuk memberikan

tambahan materi pelajaran untuk kelas 6.

Kegiatan tambahan materi tersebut

diharapkan dapat membantu siswa kelas 6

dalam memepersiapkan ujian akhir sekolah.

Dalam penerapan full day school,

waktu siswa di sekolah lebih panjang.

Sehingga sekolah perlu menyikapi hal

tersebut agar siswa tidak jenuh dengan

kegiatan yang ada di sekolah. Langkah

tersebut dapat dilakukan dengan jadwal

pelajaran sesuai bobot. Selain itu kegiatan

di sekolah juga perlu diberikan variasi

agar siswa tidak jenuh.

Selain itu, implementasi pendidikan

karakter dalam full day school dapat

terwujud  melalui penataan Lingkungan

Psikologis-Sosial-Kultural Sekolah.

Penataan tersebut dapat dilakukan dengan

pemberian teladan, pembiasaan rutin,

pembiasaan terprogram, pembiasaan

spontan, pembiasaan khusus, dan

pembiasaan terkondisikan dalam lingkungan

keluarga, lingkungan rumah dan lingkungan

masyarakat.

Pemberian teladan dapat dicontohkan

dengan mengucapkan salam jika bertemu

guru, mematuhi tata tertib, dan jujur dalam

mengerjakan tugas. Pembiasaan rutin dapat

dilakukan dengan berbaris sebelum

memasuki kelas, berdoa sebelum dan

sesudah pelajaran, minta ijin jika ingin pergi

ke kamar kecil, mengucapkan terimakasih,

dan menulis notes. Pembiasaan terprogram

dapat dilihat dari kegiatan upacara bendera

dan kegiatan Jumat bersih. Pembiasaan

spontan dapat dilakukan mislanya mengenai

temuan barang hilang dan menyanyikan

yel-yel kelas. Pembiasaan khusus, yaitu

kegiatan yang dilakukan oleh guru dan

siswa untuk membantu perayaan  hari besar

agama lain. Pelaksanaan pendidikan agama

dilakukan secara bersama-sama sesuai

dengan jadwal pelajaran agama masing-
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masing kelas dan menempati ruang sesuai

dengan agama masing-masing. Dari

pembiasaan tersebut dapat dikembangkan

karakter positif dari dalam diri siswa

PENUTUP

Pembiasaan-pembiasaan (habituasi)

nilai-nilai pendidikan yang terdiri dari 18

karakter tersebut dalam kehidupan

perlu dimulai dari lingkup terkecil yaitu

melalui lingkungan keluarga, lingkungan

sekolah dan lingkungan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut tentunya perlu

ditumbuhkembangkan mulai sejak dini

sehingga dapat menghasilkan dan

membentuk pribadi karakter siswa yang

selanjutnya merupakan pencerminan hidup

suatu bangsa yang besar.

Lingkungan satuan pendidikan perlu

diseting agar lingkungan fisik dan sosial-

kultural satuan pendidikan dapat membantu

dan mendukung siswa bersama dengan

warga satuan pendidikan lainnya untuk

membiasakan membangun kegiatan

pendidikan karakter di dalam sekolah.

pembudayaan Aspek-aspek karakter

dalam kehidupan sehari-hari di sekolah

dalam kaitannya membiasakan pendidikan

karakter dapat  didukung dengan peran

serta stakeholder serta situasi belajar yang

kondusif dengan bentuk sarana- prasarana

yang memadai.

Implementasi pendidikan karakter

bangsa pada peserta didik kelas bawah

membutuhkan strategi khusus guna

mencapainya. Selain peserta didik kelas

bawah merupakan insan yang unggul,

peserta didik juga merupakan bibit sumber

daya manusia yang dapat menanamkan

pendidikan karakter. Strategi pendidikan

karakter pada kelas bawah membutuhkan

proses berkelanjutan dan dilakukan terus

menerus agar dapat dihayati dan dapat

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-

hari dan yang akan datang.

Dalam penerapan full day school,

waktu siswa di sekolah lebih panjang.

Sehingga sekolah perlu menyikapi hal

tersebut agar siswa tidak jenuh dengan

kegiatan yang ada di sekolah. Langkah

tersebut dapat dilakukan dengan jadwal

pelajaran sesuai bobot. Selain itu kegiatan

di sekolah juga perlu diberikan variasi

agar siswa tidak jenuh.
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Abstrak

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 menekankan pada keaktifan siswa atau yang

disebut student center.  Pelaksanaan pembelajaran perlu dikembangkan dengan banyak kegiatan

untuk mengembangkan kecerdasan siswa secara maksimal. SD Muhammadiyah 9 Malang salah

satu sekolah yang menerapkan kurikulum 2013, pelaksanaan pembelajaran di kelas IV SD

Muhammadiyah 9 Malang telah melaksanakan pembelajaran tematik dengan baik dan berbasis

multiple intellegences. Bahan ajar yang digunakan selain buku siswa juga didukung bahan ajar

lainnya untuk memberikan wawasan lebih luas kepada siswa. Kegiatan pada buku siswa juga

dikembangkan oleh guru untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan kontekstual untuk

mengembangkan kecerdasan yang dimiliki oleh siswa secara maksimal. Ada beberapa kecerdasan

dominan yang dimiliki oleh siswa dari kedelapan kecerdasan yang dikembangkan dalam pelaksanaan

pembelajaran yaitu kecerdasan visual, kinestetik dan linguistik. Terlaksananya pembelajaran

dengan baik didukung oleh beberapa faktor yaitu peran guru dalam mengembangkan kegiatan

pembelajaran, peran orang tua dan paguyuban untuk mendukung setiap kegiatan di sekolah,

ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan media, dan sarana pendukung lainnya. Faktor

penghambat dalam pelaksanaannya yaitu kesulitan guru dalam mengkondisikan siswa karena

berbagai karakter siswa. Akan tetapi guru berusaha mengatasinya dengan mengajak siswa

menyampaikan yel-yel agar tetap fokus dan semangat serta dalam penguasaan kelas guru di bantu

oleh guru pendamping kelas.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembelajaran pada

kurikulum 2013 dituntut untuk lebih

kreatif dan inovatif dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut sesuai dengan salinan

lampiran Peraturan Menteri Pendidikan

Dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013

Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur

Kurikulum SD/MI. Peraturan tersebut

berbunyi  bahwa Kurikulum 2013

dirancang dengan karakteristik salah

satunya yaitu mengembangkan

keseimbangan antara pengembangan

sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu,

kreativitas, kerja sama dengan kemampuan

intelektual dan psikomotorik. Adanya

berbagai aspek yang harus dikembangkan

tersebut mengarahkan guru untuk mampu

merancang pembelajaran yang inovatif.

Pembelajaran yang inovatif akan

membawa pada hasil belajar siswa yang

maksimal. Selain pembelajaran yang

inovatif, sumber belajar yang digunakan

harus bervariatif, tidak hanya satu sumber

belajar saja yang digunakan.

Sumber belajar pada kurikulum 2013

yang telah disediakan oleh pemerintah

ialah buku guru dan buku siswa sebagai

penunjang minimal pada proses

pembelajaran. Kemendikbud (2013:3)

menyatakan bahwa buku siswa adalah

buku yang diperuntukkan bagi siswa

yang dipergunakan sebagai panduan

aktifitas pembelajaran untuk memudahkan

siswa dalam menguasai kompetensi

tertentu. Buku siswa yang digunakan

memiliki kegiatan-kegiatan yang mengajak

siswa aktif dalam proses pembelajaran,

harapannya siswa dapat mengembangkan

kecerdasan yang dimilikinya. Terdapat

delapan kecerdasan yang dimiliki oleh
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siswa yang perlu diasah dan di-

kembangkan, agar kecerdasan tersebut

dapat berkembang dengan seimbang.

Kegiatan pada buku siswa

mengandung kecerdasan dalam setiap

kegiatannya, namun jika pelaksanaannya

hanya disesuaikan dengan kegiatan yang

ada pada buku siswa, kecerdasan yang

muncul hanya minimal. Misalnya pada

kegiatan “mengamati” kecerdasan yang

muncul adalah visual. Kecerdasan bisa

digali lagi jika kegiatan mengamati

dikembangkan dengan kegiatan lainnya,

sehingga kecerdasan yang dapat diasah

tidak hanya visual saja, bisa lebih dari itu.

Untuk mendukung mengasah kecerdasan

lainnya, guru harus dapat berinovasi dengan

kegiatan siswa agar lebih memunculkan

kecerdasan secara maksimal.

Salah satu SD di kota Malang yang

menerapkan pembelajaran tematik

dengan memaksimalkan penggunaan

buku siswa ialah SD Muhammadiyah 9

Malang. SD tersebut memiliki 4 kelas

pararel pada kelas IV, 4 guru kelas dan 4

guru pendamping kelas.  Informasi yang

didapatkan dari hasil wawancara kepada

guru kelas IV pada tanggal 22 Maret

2017 menjelaskan bahwa, pembelajaran

yang dilaksanakan di kelas IV ialah

pembelajaran tematik. Proses pembelajaran

tematik di SD tersebut menggunakan buku

siswa sebagai rujukan utama dalam

melakukan pembelajaran. Namun buku

siswa tersebut bukan satu-satunya buku

yang menjadi sumber belajar. Sumber

belajar lainnya yang digunakan seperti

lingkungan sekitar, LKS, internet untuk

menunjang pendalaman materi yang akan

dikuasai siswa.

Pelaksanaan kegiatan siswa

berdasarkan buku siswa tidak hanya

dilakukan sesuai dengan kegiatan yang

ada di buku siswa, namun guru

mengembangkan dengan kegiatan lainnya

yang bisa mengasah kecerdasan siswa

yang dimilikinya. Pengembangan proses

pembelajaran yang dilakukan oleh guru

kelas IV di SD Muhammadiyah 9

membawa hal positif bagi perkembangan

kecerdasan siswa, karena pembelajaran

yang dilaksanakan berbasis Multiple

Intellegences (MI). Beberapa informasi

tersebut memberikan stimulus bagi  peneliti

untuk mengetahui lebih dalam tentang

bagaimana Multiple Intellegence yang

diterapkan dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran

Pembelajaran merupakan sebuah

proses yang disadari dan dapat

menimbulkan perubahan perilaku.

Proses yang terjadi pengingatan informasi

yang kemudian disimpan dalam memori.

Kemudian diwujudkan dalam kegiatan

berupa aktivitas siswa untuk merespons

peristiwa-peristiwa di sekitarnya (Thobroni:

2013). Selain itu, pembelajaran pada

hakikatnya adalah suatu proses interaksi

antara anak dengan anak, anak

dengan sumber belajar, dan anak dengan

pendidik (Majid, 2014: 5). Sedangkan

menurut Susanto (2014: 19) pembelajaran

merupakan proses yang membantu

peserta didik agar dapat belajar dengan

baik. Berdasarkan berbagai pengertian

pembelajaran merupakan bantuan yang

diberikan pendidikan agar terjadi proses

pemerolehan ilmu, pengetahuan,

penguasaan, kemahiran, dan tabiat serta

pembentukan sikap dan keyakinan

pada peserta didik. Dengan kata lain

pembelajaran merupakan proses untuk

membantu peserta didik agar dapat

belajar dengan baik.

Pembelajaran Tematik

Pembelajaran tematik adalah sistem

pembelajaran yang menggunakan tema

sebagai pokok kajian dan memungkinkan

siswa baik secara kelompok maupun

individual untuk dapat aktif dalam menggali,

mencari, dan menemukan konsep keilmuan

secara holistik, bermakna dan otentik

(Akbar, 2013: 69). Sedangkan menurut

Prastowo (2014: 56) pembelajaran tematik
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adalah pembelajaran terpadu yang

menuntut peran aktif siswa dalam kegiatan

pembelajaran sehingga dapat memecahkan

berbagai permasalahan, mengasah

kreativitas, dan memperoleh pengalaman

belajar yang menyenangkan. Siswa

diharapkan tidak hanya mengetahui

(learning to know)akan tetapi juga belajar

untuk melakukan (learning to do), belajar

untuk menjadi (learning to be), dan belajar

untuk hidup bersama (learning to live

together).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran tematik

merupakan pembelajaran terpadu yang

menekankan pada aktivitas yang

memungkinkan siswa berperan aktif dalam

berbagai pengalaman belajar yang

bermakna. Hal ini karena, siswa sendiri

yang menemukan pengetahuannya secara

menyeluruh dan sesuai dengan apa yang

ada disekitarnya dengan dibimbing oleh

guru sebagai fasilitator.

1.   Multiple Intellegences (MI)

Multiple Intellegences (MI)

merupakan kecerdasan yang dimiliki

oleh setiap siswa dalam dirinya.

Kecerdasan manusia tidak hanya dilihat

dari intelaktualnya saja, namun beberapa

kecerdasan lainnya dapat diasah dan

dikembangkan melalui berbagai kegiatan

untuk memecahkan permasalahnya.

Seperti yang dikemukakan Amstrong

(dalam Jasmine ,2016: 31) Multiple

Intellegences merupakan suatu cara

mengakses informasi melalui delapan jalur

kecerdasan yang ada pada masing-masing

siswa, namun untuk mengeluarkan kembali

seluruh kecerdasan bersinergi dalam

satu kesatuan sesuai dengan kebutuhan

sehingga siswa mampu memecahkan

masalah dalam pembelajaran.

Teori Kecerdasan Majemuk adalah

validasi tertinggi gagasan bahwa

perbedaaan individu merupakan hal yang

penting. Penerapannya dalam pendidikan

tergantung dari pengenalan, penghargaan,

dan pengakuan terhadap bakat minat

masing-masing siswa (Jasmine, 2016: 11).

Sedangkan menurut Gardner (2013:

6-7) mengelompokkan kemampuan-

kemampuan manusia ke dalam delapan

kategori kecerdasan. Delapan kecerdasan

tersebut yaitu (1) kecerdasan  visual/spasial

(kecerdasan penglihatan-keruangan),

(2) kecerdasan verbal/linguistic (kecerdasan

pembicaraan/kebahasaan), (3) kecerdasan

logis matematis, (4) kecerdasan musical/

ritmik, (5) kecerdasan kinestetik

(kecerdasan olah tubuh), (6) kecerdasan

interpersonal/social (kecerdasan antar

pribadi), (7) kecerdasan intrapersonal/

intropeksi (kecerdasan dalam diri), (8)

kecerdasan naturalis (kecerdasan

kealaman). Kedelapan kecerdasan tersebut

memiliki ciri khas masing-masing.

Selain itu dalam pengembangannya tidak

hanya satu kecerdasan saja yang dapat

diterapkan. Akan tetapi selalu terkait

dengan kecerdasan yang lainnya. Antar

kecerdasan saling mendukung dalam

penerapannya

HASIL dan PEMBAHASAN

SD Muhammadiyah 9 sudah

melaksanakan pembelajaran dengan

menggunakan kurikulum 2013 sehingga

penerapannya berupa pembelajaran

tematik. Pembelajaran yang dilaksanakan

secara umum berjalan lancar. Sumber

belajar yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran diantaranya yaitu buku siswa,

LKS, buku pendukung, buku bacaan

tambahan, internet dan lingkungan sekitar.

Diantara sumber belajar tersebut, yang

digunakan sebagai rujukan utama yaitu

buku siswa. Penerapan pembelajaran

dengan menggunakan buku siswa sudah

mengarah pada pengembangan berbagai

kecerdasan atau Multiple Intellegences

(MI). Guru menggunakan buku siswa

sebagai acuan akan tetapi tidak terpaku

pada aktivitas yang ada di buku. Guru

melakukan berbagai pengembangan

kegiatan. Misalnya, mengajak siswa terjun

langsung ke lapangan atau lingkungan
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sekitar. Siswa diajak berkunjung ke

kampung warna warni untuk mengamati

gambar 3D agar mereka memahami

perbedaan gambar 2D dengan 3D. Selain

mengamati gambar, siswa juga diarahkan

untuk menggali berbagai informasi dari

warga disekitar. Siswa juga melakukan

bakti sosial. Jadi, apa yang dilakukan

siswa disana tidak hanya sekedar

mengamati tetapi juga melakukan

penggalian informasi dan kegiatan sosial.

Hal tersebut dapat memberikan pengalaman

nyata dan berharga bagi siswa.

Siswa sering kali melakukan berbagai

aktivitas untuk mengasah kemampuannya.

Guru dalam mengkondisikan aktivitas tersebut

tidak hanya menyuruh siswa melakukan

secara individu tetapi juga berkelompok.

Kelompok yang dibentuk dibuat bergilir dan

disesuaikan kebutuhan. Hal itu dilakukan

untuk mengajarkan siswa untuk bisa bekerja

sama dan bersosialisai dengan temannya.

Guru selalu berusaha memberikan

pembelajaran yang menyenangkan sehingga

siswa nyaman belajar.

Pembelajaran yang dilakukan oleh

guru membawa peran guru pada perannya

yaitu menjadi fasilitator, karena pada

pembelajaran tematik yang memiliki

banyak kegiatan yang bermakna sehingga

membawa siswa aktif dalam pembelajaran.

Siswa akan memiliki banyak pengalaman

yang nantinya bermanfaat untuk bekal

hidupnya di kehidupan sehari-hari. Selain

itu keterampilan yang dimiliki oleh siswa

terasah sesuai dengan kemampuannya.

Guru juga menggunakan berbagai

media pembelajaran. Pembuatan media

untuk membantu kelancaran proses

pembelajaran guru telah bekerjasama

dalam membuat media pembelajaran,

sehingga ketika pada saat mengajarkan

materi. Guru tidak bingung membuat

media, karena guru telah membuat

persiapan berbagai media yang akan

digunakan. Pembuatan media tersebut

dilakukan oleh guru dengan melibatkan

siswa pada materi tertentu.

Berdasarkan penjelasan yang

disampaikan guru kelas 4, pada

pelaksanaan pembelajaran sudah

memunculkan berbagai kecerdasan

dengan berbagai kegiatan pembelajaran

yang dilakukan. Akan tetapi kecenderungan

kecerdasan kinestetik, visual dan linguistik

yang dominan muncul. Namun para

guru tidak putus asa untuk lebih

mengembangkan kecerdasan lainnya,

agar kecerdasan yang dimiliki oleh siswa

dapat terasah dengan seimbang.

Ada beberapa faktor yang mendukung

penerapan MI dalam pembelajaran

yaitu peran guru dalam mengembangkan

kegiatan pembelajaran, peran orang tua

dan paguyuban untuk mendukung setiap

kegiatan di sekolah, ketersediaan sarana

prasarana, ketersediaan media, dan sarana

pendukung lainnya. Peran guru dalam

pembelajaran sangatlah penting. Guru harus

bisa mengkondisikan siswanya. Guru kelas

4 menyatakan bahwa terkadang siswa sulit

dikondisikan. Akan tetapi guru mempunyai

cara yaitu dengan mengajak siswa untuk

menyampaikan yel-yel agar kembali

bersemangat dan fokus dalam belajar.

Selain itu peran orang tua dan paguyuban

juga sangat berarti. Karena dengan adanya

dukungan orang tua memberikan respon

dan bantuan dalam setiap kegiatan yang

dilakukan sekolah. Sarana prasarana

sekolah juga memperlancar proses

pembelajaran. Media pembelajaran pun

turut mendukung karena perannya sebagai

perantara untuk memperjelas penyampaian

informasi dari guru kepada siswa.

Akan tetapi, juga terdapat faktor

penghambat yang muncul diantaranya

yaitu kesulitan guru dalam mengkondisikan

siswa karena berbagai karakter siswa.

Ada beberapa kenakalan yang muncul.

Salah satu solusi untuk mengatasinya

ialah siswa diajak membuat yel-yel untuk

mengkondisikannnya. Selain itu, karena SD

Muhammadiyah 9 merupakan SD Inklusi

sehingga tidak hanya siswa reguler akan

tetapi juga terdapat siswa ABK. Hal
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tersebut mengharuskan guru untuk

dapat menangani berbagai kondisi

psikologis       dari siswa. Untuk membantu

mengatasi dalam penguasaan kelas guru

di bantu oleh guru pendamping kelas,

sehingga suasanan kelas dapat terkondisi

dengan baik, selain itu orang tua yang

anaknya ABK ada yang menyediakan guru

shadow khusus menangani anak tersebut.

Berdasarkan berbagai pemaparan

di atas, dapat disampaikan bahwa

pelaksanaan pembelajaran tematik di SD

Muhammadiyah 9 sudah berjalan

dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran

ditunjang dengan buku siswa serta

didukung komponen-komponen yang

lain. Penggunaan buku siswa dalam

kegiatan pembelajaran diarahkan untuk

dapat memunculkan berbagai kecerdasan

yang dimiliki siswa. Sesuai dengan teori

kecerdasan menurut Gardner (2013:

6-7) mengelompokkan kemampuan-

kemampuan manusia ke dalam delapan

kategori kecerdasan. Kedelapan

kecerdasan tersebut secara umum  sudah

muncul di berbagai aktivitas pembelajaran.

Akan tetapi ada beberapa kecerdasan yang

dominan yaitu kecerdasan kinestetik,

visual dan linguistik yang dominan muncul.

Kecerdasan yang muncul terus diasah

dan dikembangkan oleh guru. Kegiatan

yang dilakukan siswa akan mengasah

berbagai kecerdasan yang dimiliki oleh

siswa seperti kecerdasan visual, linguistik,

kinestetik, interpersonal, intrapersonal,

naturalistik. Guru mengembangkan

pembelajaran sesuai kebutuhan dan juga

karakteristik siswa. Hal tersebut dilakukan

agar terbentuk pembelajaran yang

menyenangkan dan bermakna bagi siswa.

Sesuai dengan pendapat Jasmine (2016:

11) bahwa penerapan berbagai kecerdasan

dalam pendidikan tergantung dari

pengenalan, penghargaan, dan pengakuan

terhadap bakat minat masing-masing

siswa.

Pelaksanaan pembelajaran tematik di

SD Muhammadiyah 9 tidak hanya terpacu

pada kegiatan di buku siswa saja,

melainkan kegiatan tersebut dikembangkan

agar siswa lebih memiliki pengalaman

yang bermakna, berperan aktif, kreativitas

siswa terasah, sehingga siswa dapat

memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi dikehidupan sehari-hari.

Penjelasan tersebut sesuai dengan teori

pembelajaran tematik yang diungkapkan

oleh Prastowo (2014: 56) pembelajaran

tematik adalah pembelajaran terpadu yang

menuntut peran aktif siswa dalam kegiatan

pembelajaran sehingga dapat memecahkan

berbagai permasalahan, mengasah

kreativitas, dan memperoleh pengalaman

belajar yang menyenangkan. Selain itu

pelaksanaan pembelajaran di SD

Muhammadiyah tidak hanya dikelas saja,

akan tetapi siswa diajak untuk terjun

langsung ke lokasi yang sesuai dengan

materi yang dipelajari, sehingga siswa tidak

hanya tahu tentang teorinya, tetapi siswa

juga dapat mengimplemantasikan

pengetahuannya dan melatih siswa

bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh

Prastowo (2014: 56) dalam aktivitas belajar

siswa diharapkan tidak hanya mengetahui

(learning to know)akan tetapi juga belajar

untuk melakukan (learning to do), belajar

untuk menjadi (learning to be), dan belajar

untuk hidup bersama (learning to live

together).

SIMPULAN

Pelaksanaan pembelajaran tematik

yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah

9 sudah berjalan dengan baik. Sumber

belajar utama yang digunakan ialah buku

siswa dan buku penunjang lainnya untuk

menambah pengetahuan siswa. Kegiatan

pembelajaran dikembangkan secara

maksimal sehingga kecerdasan yang dimiliki

oleh siswa dapat terasah. Secara umum

kedelapan kecerdasan sudah dimunculkan,

akan tetapi ada beberapa kecerdasan yang

dominan.
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Pelaksanaan pembelajaran dengan

mengembangkan berbagai kecerdasan

yang dimiliki siswa dapat berjalan dengan

baik karena adanya berbagai faktor

pendukung. Faktor tersebut yaitu peran

guru dalam mengembangkan kegiatan

pembelajaran, peran orang tua dan

paguyuban untuk mendukung setiap

kegiatan di sekolah, ketersediaan sarana

prasarana, ketersediaan media, dan sarana

pendukung lainnya. Selain itu terdapat

faktor penghambat dalam pelaksanaannya

yaitu kesulitan guru dalam mengkondisikan

siswa karena berbagai karakter siswa.

Akan tetapi guru berusaha mengatasinya

dengan mengajak siswa menyampaikan yel-

yel agar tetap fokus dan semangat serta

dalam penguasaan kelas guru di bantu

oleh guru pendamping kelas.
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Abstrak

Pembelajaran matematika di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang diakomodasi dalam tiga mata kuliah. Adapun

ketiga mata kuliah tersebut adalah mata kuliah kajian matematika, pembelajaran Matematika SD I

dan pembelajaran matematika SD II. Khusus mata kuliah terakhir tujuannya adalah belajar mengajar

konsep matematika dalam pembelajaran tematik. Oleh karenanya, proses pembelajaran harus

berorientasi student center. Para mahasiswa diminta mengkaji konsep matematika di SD beserta

media pembelajaran yang dapat digunakan pada konsep tersebut. Media pembelajaran yang dipilih

diarahkan untuk menggunakan budaya nusantara. Sehingga, dalam mengajar pembelajaran

matematika SD II ini, para mahasiswa tidak hanya mengajarkan konsep matematika, namun juga

mengenalkan budaya nusantara. Di sisi lain, proses pembelajaran matematika dilakukan dengan

menggunakan pendekatan matematika realistik. Artikel ini akan membahas mengenai 1) konsep

matematika dalam pembelajaran matematika, 2) langkah-langkah penggunaan budaya nusantara

dalam pembelajaran matematika, 3) hasil diskusi mengenai penggunaan budaya nusantara dalam

pembelajaran matematika.

PENDAHULUAN

Guru adalah salah satu tenaga

profesional yang menjadi salah satu

penentu kualitas pembelajaran di sekolah.

Kualitas Guru diawali dengan penyiapan

calon Guru yang berkualitas. Penyiapan

calon guru yang berkualitas diawali

dengan peningkatan kualitas pembelajaran

yang dilakukan oleh para calon Guru,

termasuk calon Guru SD. Peningkatan

kualitas pembelajaran dilakukan di setiap

pembelajaran, salah satunya pada

pembelajaran matematika.

Berdasarkan hasil evaluasi dari

pembelajaran matematika di prodi PGSD

FKIP UMM dalam 8 tahun terakhir.

Diketahui bahwa, sebagian besar

mahasiswa memaknai matematika melalui

keabstrakannya saja. Matematika

dipandang bukan sebagai aktivitas dalam

kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep

dipahami oleh mahasiswa sebagai materi

hafalan. Oleh karenanya, sebagian besar

mahasiswa kesulitan menyelesiakan soal-

soal pembembangan konsep matematika.

Di sisi lain, berdasarkan hasil kegiatan

pengabdian di sekolah Muhammadiyah

mulai tahun 2008-2014 ini, menyatakan

materi yang dirasa paling sulit oleh para

guru adalah materi matematika. Sebagian

besar kesulitan dalam menyajikan aktivitas

matematika. Sebagian besar lagi kesulitan

dalam memahami konsep dasar. Hal

dikarenakan perbedaan latar belakang

keilmuan para Guru yang sebagian besar

berusia di atas 45 tahun. Para Guru berasal

dari S1 Fisika, Biologi, Bahasa Inggris,

Psikologi dan sebagian kecil yang berasal

dari Prodi PGSD.

Berdasarkan data tentang kualitas

pendidikan Indonesia yang masih rendah

dibandingkan negara-negara lain adalah

sebagai berikut: (1) Hasil survei Trends in

International Mathematics and Sciences

Study (TIMSS) Indonesia pada posisi ke-

34 untuk bidang Matematika dari 45

negara yang disurvei (Rivai dan Murni;

2009: 49); (2) Mutu akademik antar

bangsa melalui Programme for

International Student Assessment (PISA)
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di bidang Matematika pada tahun 2003

menempatkan peserta didik Indonesia

pada peringkat ke-39 dari 40 negara

sampel. Hasil PISA tahun 2006 Indonesia

ranking ke-38 dari 41 negara, hasil PISA

terbaru 2009 semakin melengkapi

rendahnya kemampuan peserta didik-

peserta didik Indonesia dibandingkan

dengan negara-negara lain, yaitu

ranking ke-61 dari 65 negara (Kunandar;

2007: 2); (3) Pada tahun 2012, Indonesia

menempati urutan 64 dari 65 Negara yang

mengikuti tes (Kompas, 2013)

Memperhatikan uraian di atas, para

calon Guru harus dibekali kemampuan

matematika yang kuat. Dengan demikian,

konsep dasar matematika tidak hanya

dimaknai sebagai materi hafalan, yang tidak

berhubungan satu sama lain. Melalui

pemahaman konsep matematika yang

baik dan benar, mahasiswa memiliki

kemampuan menyajikan pembelajaran

matematika yang bermakna serta didukung

dengan pembiasaan melakukan aktivitas

yang konkret bagi siswa. Salah satunya

menggunakan budaya nusantara. Belajar

matematika dengan menggunakan budaya

nusantara, memiliki kelebihan yaitu lebih

mengenal budaya nusantara serta belajar

matematika dengan menggunakan

pendekatan matematika realistik.

Belajar menggunakan pendekatan

matematika realistik, sesuai dengan

kebutuhan tahap perkembangan siswa SD

yaitu operasional konkrit. Pembelajaran

matematika harus dilakukan sekonkrit

mungkin, konkrit bagi siswa bukan bagi

Guru. Jembatan antara keabstrakan

matematika menuju aktivitas matematika

yang konkrit bagi siswa menjadi sangat

penting. Perubahan pola pembelajaran

matematika harus dimulai sejak dini.

Dimulai dari proses belajar mengajar yang

digunakan untuk membekali calon Guru.

Oleh karenanya, artikel ini akan membahas

mengenai 1) materi matematika yeng

menggunakan budaya nusantara,

2) langkah-langkah penggunaan budaya

nusantara dalam pembelajaran matematika,

3) hasil diskusi mengenai penggunaan

budaya nusantara dalam pembelajaran

matematika.

Penggunaan budaya daerah diketahui

berdasarkan hasil penelitian dari Wurianto

(2011) menghasilkan Model Kecerdasan

Kultural (MKK) dengan mengembangkan

content/ isi dengan menggunakan kearifan

lokal pada budaya intagible tertentu. MKK

tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman

pengembangan yang disesuaikan dengan

situasi dan kondisi sekolah di jenjang

pendidikan dasar di Jawa Timur. Hal itu

didukung penelitian oleh Siti Fatimah

Soenaryo (2015)  tentang konsep sinau

wisata berbasis potensi keunggulan lokal

sebagai salah satu model pembelajaran

wisata di luar kelas untuk mengintegrasikan

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap,

dan pemikiran kreatif dalam pembelajaran

dengan menggunakan 46 tema sebagai

pokok kajian serta revitalisasi potensi lokal

khususnya SDA, SDM, Geografis, dan

Historis.

Materi Matematika yang Menggunakan

Budaya Nusantara

Materi pembelajaran matematika

pada jenjang sekolah dasar terdiri dari

lima pokok materi yang meliputi

bilangan, aljabar, geometri, pengukuran,

dan statistik. Dalam artikel ini akan

dibahas materi satuan tak baku yang

merupakan sub materi pengukuran serta

materi statistik yang mencakup ukuran

pemusatan yaitu mean (rata-rata), median

(nilai tengah), modus (nilai yang paling

sering muncul). Berikut ini akan diuraikan

masing-masing dari materi tersebut.

1. Pengukuran

Pengukuran merupakan suatu kegiatan

membandingkan sesuatu dengan

ukuran dan besaran tertentu. Terdapat

beberapa jenis pengukuran yang dapat

dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari. Pada pembelajaran di sekolah dasar
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pengukuran dapat dibedakan menjadi

(a) pengukuran panjang, (b) pengukuran

luas dan keliling, (c) pengkuran kapasitaas,

isi dan volume, (d) pengukuran jarak,

waktu dan kecepatan, (e) pengukuran

massa dan berat, (f) pengukuran suhu dan

(g) pengukuran debit. Adapaun masing-

masing bentuk pengukuran akan diuraikan

sebagi berikut:

a. Pengukuran panjang

Ukuran panjang suatu objek adalah

banyaknya satuan panjang yang digunakan

untuk menyusun secara berjajar dan

berkesinambungan dari ujung objek yang

satu ke ujung objek yang lain

(Kemendikbud, 2016). Pengalaman belajar

siswa tentang pengukuran panjang dimulai

untuk mengukur panjang dengan

menggunakan satuan tidak baku seperti

jengkal, hasta, klip dan sebagainya. Namun

siswa juga perlu diajaran satuan baku yang

digunakan untuk mengukur panjang yaitu

km, hm, dam, m, dm, cm, mm.

b. Pengukuran luas dan keliling

 Luas suatu daerah adalah banyaknya

satuan ukur luas yang dapat digunakan

untuk menututpi daerah itu secara

menyeluruh dan tidak berhimpitan.

Pengukuran luas dapat menggunakan

satuan luas tidak baku dan baku. Satuan

luas tidak baku untuk mengukur luas suatu

daerah dapat berupa ubin: segienam

beraturan, segitiga sama sisi, persegi

panjang, persegi dan lain-lain. Dengan

demikian satuan luas tidak baku yang

dimaksud adalah satuan luas yang belum

dibakukan. Sedangkan satuan baku adalah

satuan luas yang sudah dibakukan secara

international antara lain meter persegi (m2),

hektometer persegi (hm2) atau hektar (ha).

c. Pengukuran kapasitas, isi dan

volume

Kapasitas dapat diukur dengan

membilang atau menentukan dengan alat

ukur tertentu, sehingga pengukuran

kapasitas memunculkan banyak benda

maksimal, millimeter maksimal, gram

maksimal yang dapat dimasukkan/dikemas

pada suatu kemasan benda.

d. Pengukuran jarak, waktu dan

kecepatan Kecepatan dari benda dari yang

bergerak ialah besaran yang merupakan

hasil pembagian jarak tempuh dalam

perjalanan dengan waktu yang digunakan

untuk menempuh jarak yang dimaksud.

Satuan kecepatan antara lain km/jam atau

m/s. Contoh: 60 km/jam, bermakna jarak

60 km ditempuh dalam waktu 1 jam.

a. Pengukuran massa dan berat

Berat merupakan konsep yang

seringkali disamakan dengan istilah massa

benda. Padahal dua istilah ini berbeda satu

dengan yang lain, massa merupakan

materi yang 8 memungkinkan suatu benda

menjadi berukuran semakin naik tanpa

dipengaruhi grativitasi bumi. Massa

mempunyai kekekalan, sehingga massa di

bumi sama dengan massa di bulan atau

dimanapun. Berat merupakan ukuran yang

dipengaruhi oleh grativasi bumi, kekuatan

grativitasi akan menentukan semakin naik

tidaknya ukuran berat. Berat benda di

dataran bumi berbeda dengan di puncak

gunung walaupun yang diukur beratnya

adalah benda yang sama. Ukuran standar

massa (yang kebanyakan disebut berat)

dalam system numeric antara lain

kilogram, gram, kuintal, ton.

e . Pengukuran suhu

Pengukuran suhu dapat diartikan

membandingkan suhu dengan skala yang

terdapat pada thermometer dengan satuan

untuk mengukur suhu adalah derajat.

Skala pengukuran suhu yang umum

digunakan di Indonesia adalah derajat

Celcius. Selain itu masih ada skala

Fahrenheit dan Reamur. Masing-masing

skala menetapkan titik didih, titik beku,

dan titik absolute yang berbeda.

f. Pengukuran debit

Debit adalah kecepatan aliran zat cari

persatuan waktu atau volume zat cair yang

mengalir persatuan waktu. Misakan debit

air sungai Saddang adalah 3000 liter/det
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(dalam 1 detik volume air yang mengalir

3000 liter). Satuan debit digunakan dalam

menghitung kapasitas atau daya tampung

air sungai atau bendungan agar dapat

dikendalikan.

2. Statistik

Statistik dan Statistika sangat

diperlukan setiap lapangan pekerjaan,

baik pemerintahan, pertanian, perdagangan

dan terkhusus pada bidang pendidikan

karena dari kesemuanya itu tidak terlepas

dengan masalah atau persoalan yang

dinyatakan dengan angka-angka. Oleh

karena itu, menyajikan angka-angka

tersebut dalam sebuah daftar atau tabel

disebut sebagai statistik sedangkan untuk

menarik suatu kesimpulan informasi yang

menjelaskan masalah untuk menarik suatu

kesimpulan yang benar tentu melalui

beberapa proses, meliputi proses

pengumpulan informasi, pengolahan

informasi dan proses penarikan kesimpulan.

Hal tersebut memerlukan pengetahuan

tersendiri yang disebut statistika

(Kemendikbud, 2016: 1).

Statistik merupakan kata yang sudah

familiar dan sering kita dengarkan. Banyak

kegiatan dalam dalam kehidupan sehari-

hari yang berkaitan dengan statistik,

misalnya guru ingin mengetahui nilai rata-

rata ulangan harian peserta didiknya,

kepala desa yang ingin mengetahui jumlah

warganya, petani yang ingin mengetahui

hasil panen dari sekian banyak jumlah

sawah yang dimilki, polisi yang ingin

mengetahui berapa jumlah mobil yang lewat

dalam satu hari. Berbagai contoh tersebut

adalah contoh nyata penggunaan statistik

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga

dapat ditarik kesimpulan bahwa statistik

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk

mengumpulkan data atau proses penarikan

kesimpulan.

Suatu ukuran nilai yang diperoleh dari

nilai data observasi dan mempunyai

kecenderungan berada di tengah-tengah

nilai data observasi. Ukuran gejala pusat

dipakai sebagai alat atau sebagai param-

eter untuk dapat digunakan sebagai bahan

pegangan dalam menafsirkan suatu gejala

atau suatu yang akan diteliti berdasarkan

hasil pengolahan data yang dikumpulkan.

Beberapa ukuran gejala pusat
1. Rata-rata (mean)

2. Median

3. Modus

Keterangan:

1.  Rata-rata (Mean)

Suatu nilai rata-rata dari semua nilai

data observasi ( X ). Rata - rata ini

dibagi menjadi dua, yaitu untuk data

tunggal dan untuk data berkelompok.

a. Data tunggal

a.1. data tunggal biasa

 X = 
 

n

x

    x   = jumlah datum

     n = banyaknya datum
b. Data berkelompok

1. Cara biasa

 X  = 
 




fi

xifi ).(
  = 3420/50 = 68,4

Xi = nilai tengah interval kelas ke-i
2. Median

a) Merupakan suatu nilai yang terletak

di tengah-tengah sekelompok data

setelah data tersebut diurutkan dari

yang terkecil sampai terbesar.

b) Suatu nilai yang membagi

sekelompok data dengan jumlah

yang sama besar.

c) Untuk data ganjil, median

merupakan nilai yang terletak di

tengah sekumpulan data, yaitu di

urutan ke-  

2

1n

d) Untuk data genap, median

merupakan rata-rata nilai yang

terletak pada urutan ke- 
 

2

n  dan + 1

e) Jika datanya berkelompok, maka

median dapat dicari dengan rumus

berikut:
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Median =  
 

C
fmedian

fkum
n

TB .2




Dimana :

TB = Tepi Bawah

n = banyaknya observasi

fkum< = frekuensi kumulatif kurang

      dari kelas median

fmedian = frekuensi kelas median

C = panjang kelas
3. Modus (Mo)

a. Merupakan suatu nilai yang paling

sering muncul (nilai dengan

frekuensi muncul terbesar)

b. Jika data memiliki dua modus,

disebut bimodal

c. Jika data memiliki modus lebih dari

2, disebut multimodal

d. Jika data berkelompok, modus

dapat dicari dengan rumus berikut:

Modus = 
 

C
fbfa

fa
TB .


  Dimana

TB  = Tepi Bawah

Fa    =  frekuensi kelas modus dikurangi

   frekuensi kelas sebelumnya

Fb   =  frekuensi kelas modus dikurangi

   frekuensi kelas sesudahnya

I    = panjang kelas

Langkah-Langkah Penggunaan

Budaya Nusantara Dalam Pembelajaran

Matematika

Pembelajaran dimulai dengan Dosen

memberikan pengarahan tentang

kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya

Dosen memberikan kesempatan kepada

kelompok penyaji untuk menyampaikan

hasil diskusi dan mempraktikkan

kegiatan pembelajaran matematika yang

telah dirancangnya yaitu dengan

menggunakan budaya nusantara yaitu

permainan tradisional pathil lele pada materi

satuan tidak baku tentang panjang, berat

dan waktu serta permainan engklek, ular

naga dan kelereng pada materi ukuran

pemusatan bagian dari statistik. Berikut ini

akan dipaparkan langkah-langkah

penggunaan budaya nusantara dalam

pembelajaran matematika.

1) Permainan pathil lele untuk materi

satuan tidak baku tentang panjang,

berat dan waktu

Adapun langkah-langkah kegiatan

permainan lele pada materi satuan tidak

baku tentang panjang, berat dan waktu

sebagai berikut.
1) Anggota kelompok mengkondisikan

seluruh mahasiswa untuk melakukan

kegiatan.

2) Anggota kelompok berperan sebagai

guru pendamping kegiatan pembelajaran

sedangkan mahasiswa yang lain

berperan sebagai siswa.

3) Adapun langkah-langkah pembelajaran

yang dilakukan yaitu:

a) Guru membagi siswa menjadi 4

kelompok.

b) Masing-masing kelompok membaca

aturan permainan Pathil lele yang

dibagikan oleh guru.

c) Kelompok A memulai permainan

terlebih dahulu dan kelompok B

bertugas sebagai penjaga dalam

permainan, begitu pula kelompok

C dan D.

d) Sebelum permainan dimulai guru

membagikan jam pasir pada

kelompok yang bermain. Jam pasir

tersebut digunakan untuk

menghitung waktu menggunakan

satuan tidak baku dengan cara

berapa banyak jam pasir dibalik

posisinya  (awal permaianan patil

lele sampai akhir).

e) Untuk menghitung panjang

menggunakan satuan tidak baku

guru menggunakan panjang  kayu

yang digunakan dalam permainan

patil lele sedangkan untuk

mengukur berat menggunakan

timbangan batok.

f) Setelah semua kelompok

melakukan permaianan, setiap

kelompok mengerjakan lembar

kerja yang disediakan oleh guru.

g) Masing-masing kelompok

mempresentasikan hasil

diskusinya di depan kelas.

 X
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Pada kegiatan pembelajaran satuan

tak baku dengan menggunakan permainan

pathil lele, Dosen bertindak sebagai

pengamat dan membimbing mahasiswa

pada kegiatan tersebut. Untuk mengetahui

pengetahuan mahasiswa terkait materi

satuan tidak baku, mahasiswa diajak untuk

mengerjakan soal evaluasi yang telah

disediakan oleh Dosen.

2) Permainan engklek, ular naga dan

kelereng pada materi ukuran

pemusatan (mean, median, modus)

Adapun langkah-langkah kegiatan

permainan engklek, ular naga dan kelereng

pada materi ukuran pemusatan sebagai

berikut.
1) Anggota kelompok mengkondisikan

seluruh mahasiswa untuk melakukan

kegiatan.

2) Anggota kelompok berperan sebagai

guru pendamping kegiatan pembelajaran

sedangkan mahasiswa yang lain

berperan sebagai siswa.

3) Adapun langkah-langkah pembelajaran

yang dilakukan yaitu:

a) Guru mengkondisikan siswa dan

membagi menjadi 3 kelompok.

Pembagian kelompok berdasarkan

NIM dan gender.

b) Pembelajaran yang akan dilakukan

menggunakan metode permainan

tradisional. Kelompok pertama

akan melakukan permainan

kelereng, kelompok kedua

melakukan permainan engklek, dan

kelompok ketiga akan melakukan

permainan ular naga.

c) Masing-masing kelompok akan

melakukan permainan sesuai

ketentuan yang telah disepakati dan

dengan didampingi oleh guru.

d) Guru membagikan lembar kerja

yang harus diisi oleh setiap

kelompok. Setiap kelompok

melakukan permainan sambil

mengisi lembar kerja  yang telah

diberikan guru. Siswa melakukan

permainan sambil mengumpulkan

data yang akan dituliskan dan

dihitung pada lembar kerja.

e) Pada kelompok yang bermain ular

tangga, siswa melakukan

permainan sesuai aturan. Sambil

bermain, masing-masing dari

mereka membawa kartu angka.

Siswa yang mendapat giliran

terkena jaring, saat berhentinya

lagu ular tangga harus berhenti

dan menuliskan angka pada lembar

kerja. Begitu seterusnya sampai

semua kolom terisi. Lalu di akhir

permainan siswa menghitung angka

yang tertulis pada lembar kerja

tersebut. Siswa menghitung data

angka yang muncul dengan rumus

yang telah disepakati.

f) Pada kelompok yang bermain

kelereng, siswa juga melakukan

permainan sesuai aturan main. Sambil

bermain, masing-masing siswa

mendapat giliran untuk menyentil

kelereng. Ketika kelereng melewati

batas tertentu atau mengenai

kelereng lain maka pemain

mendapatkan poin angka. Poin angka

tersebut dituliskan pada lembar kerja,

begitu seterusnya. Apabila kolom

sudah terisi penuh lalu siswa

menghitung angka yang muncul.

g) Pada kelompok yang bermain

engklek, siswa melakukan permainan

sesuai aturan. Sambil bermain, siswa

melempar benda yang digunakan

sebagai tanda. Kotak tempat

jatuhnya benda tersebut tertulis

angka. Angka tersebut yang nantinya

dicatat pada lembar kerja, begitu

seterusnya. Apabila kolom sudah

terisi penuh lalu siswa menghitung

angka yang muncul.

h) Setelah siswa selesai melakukan

permainan mereka berdiskusi untuk

menghitung data angka yang

muncul. Setiap kelompok

permainan berdiskusi untuk

memperoleh jawaban.

i) Kemudian dilanjutkan dengan

penyampaian hasil diskusi dari

masing-masing kelompok. Secara

bergantian mereka menyampaikan

di depan teman-temannya.
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Kelompok lain memperhatikan dan

memberikan tanggapan tentang

hasil diskusi yang disampaikan.

Dosen memberikan beberapa

pertanyaan untuk membimbing siswa

dalam menyimpulkan pembelajaran. Setelah

siswa menyimpulkan pembelajaran, guru

memberikan penguatan pada kesimpulan

tersebut agar siswa mantap terhadap materi

yang dipelajari. Selama kegiatan

pembelajaran berlangsung, dosen bertindak

sebagai pengamat dan membimbing

mahasiswa. Memasuki tahap akhir, untuk

mengetahui sejauh mana pemahaman

mahasiswa terkait materi yang telah

dipelajari maka diberikan soal evaluasi yang

harus dikerjakan secara individu. Soal

evaluasi terdiri dari 3 soal subyektif.

Hasil Diskusi mengenai Penggunaan

Budaya Nusantara Dalam Pembelajaran

Matematika

Penggunaan permainan pathil lele,

engklek, ular naga dan kelereng pada

pembelajaran matematika memiliki

berbagai kelebihan dan kekurangan. Secara

umum, kelebihan penggunaan permainan

tradisional dalam pembelajaran matematika

adalah sebagai berikut.
a. Pembelajaran matematika menggunakan

pendekatan  matematika realistik

b. Pembelajaran matematika lebih

menyenangkan karena menggunakan

permainan tradisional

c. Budaya nusantara lebih dikenal oleh

mahasiswa, khususnya permainan

tradisional yang dilakukan melalui engklek,

ular naga, pathil lele dan kelereng.

d. Konsep matematika dipahami dengan

baik dan benar melalui aktivitas yang

bermakna bagi mahasiswa.

Selain itu, ada beberapa kekurangan

dalam pembelajaran matematika

menggunakan permainan pathil lele, engklek,

kelereng dan ular naga sebagai berikut.
a. Pembelajaran dilakukan di luar kelas

sehingga mahasiswa lebih aktif dalam

pembelajaran namun pengontrolan

terhadap aktivitas belajar siswa kurang.

Berdasarkan permasalahan tersebut

sehingga disiplin pekerjaan dalam

kelompok perlu ditingkatkan misalnya

pendampingan pada saat kegiatan

berkelompok, sehingga kelompok penyaji

juga bisa mengontrol aktivitas siswa.

b. Penguasaan materi pada setiap

kelompok penyaji tidak sama, sehingga

pada saat penyampaian materi hanya

satu penyaji yang menguasai materi

yang diajarkan.

c. Belum semua mahasiswa dapat belajar

dengan baik, hal ini ditunjukkan pada

saat kelompok lain  menyampaikan hasil

diskusinya mahasiswa yang lain tidak

memperhatikan karena sibuk dengan

reward berupa snack yang diberikan.

d. Satuan panjang depa dan jengkal belum

disampaikan pada saat pembelajaran,

namun dosen telah memberikan

penguatan di akhir pembelajaran.

SIMPULAN

Pembelajaran matematika dengan

menggunakan budaya nusantara, khususnya

permainan pathil lele, engklek, ular naga

dan kelereng lebih bermakna. Konsep

matematika tidak hanya dimaknai sebagai

materi hafalan, tetapi berhubungan satu

sama lain. Melalui pemahaman konsep

matematika yang baik dan benar,

mahasiswa memiliki kemampuan

menyajikan pembelajaran matematika yang

bermakna serta didukung dengan

pembiasaan melakukan aktivitas yang

konkret bagi siswa. Salah satunya

menggunakan budaya nusantara. Belajar

matematika dengan menggunakan budaya

nusantara, memiliki kelebihan yaitu lebih

mengenal budaya nusantara serta belajar

matematika dengan menggunakan

pendekatan matematika realistik.
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Abstrak

Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan

mendengar yang disebabkan oleh kerusakan atau tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat

pendengarannya sehingga ia mengalami hambatan dalam perkembangan berbahasa,  baik dalam

tahapan menyimak, berbicara, membaca maupun menulis yang  dapat mempengaruhi pada

beberapa aspek kehidupan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah media mind map

berbasis pendekatan maternal refletif  dapat meningkatkan keterampilan menulis pada anak

tunarungu di SDLB Sumber Dharma Malang. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian anak

tunarungu kelas V yang berjumlah 5 anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan media mind map berbasis pendekatan

maternal reflekfif  pada pembelajaran Bahasa Indonesia aspek menulis pada anak tunarungu di

SDLB Sumber Dharma Malang, data digali dan dihimpun dari 5 responden siswa tunarungu melalui

tes tulis yang diberikan yakni berupa hasil pretest dan posttest. Rancangan penelitian yang

digunakan adalah one group pretest – post test design, yang merupakan rancangan pra eksperimen,

sedangkan analisis datanya menggunakan rumus statistic non parametric yaitu Uji Tanda.

Setelah menganalisis data dan pengujian hipotesis data dengan menggunakan rumus uji

tanda, didapatkan hasil bahwa  t = 28,400 > 1,943, maka H0 ditolak, dan H1 diterima jadi Klaim

guru diterima. Artinya media mind map berbasis pendekatan maternal reflektif dapat meningkatkan

keterampilan menulis bagi anak tunarungu kelas V di SDLB Sumber Dharma Malang.

Kata Kuci : Anak tunarungu, keterampilan menulis, media mind map, pendekatan maternal refletif.

Abstract

Children with hearing impairment are children who experience a lack or loss of ability

to hear is caused by damage or malfunction of part or all of their hearing instruments so that

he have problems in language development, both in the stage of listening, speaking, reading

and writing that can affect on some aspects of life.

The problem in this study is whether the media mind map-based approach to maternal

refletif can improve writing skills in children with hearing impairment in SDLB Sumber Dharma

Malang. This study uses a research subject in the third grade deaf children SDLB Sumber

Dharma Malang, amounting to 5 children.

This study aimed to examine the use of media mind map-based approach to maternal reflekfif

on learning Indonesian aspects of writing in children with hearing impairment in SDLB Sumber

Dharma Malang, data is extracted and compiled from 5 respondents deaf students through a written

test that is given in the form of pretest results and posttest. The research design used was a one-

group pretest - post-test design, which is a pre-experimental design, while data analysis using non-

parametric statistical formula that Test Alerts. After analyzing the data and hypothesis testing data

using the formula sign test, showed that t = 28.400> 1.943, then H0  is rejected and H1  is accepted

so the teacher claims received. Meaning media mind map-based maternal reflective approach can

improve writing skills for deaf children in classes V in SDLB Sumber Dharma Malang.

Key words : Child with Hearing Impairment, Writing Skills, Media Mind Map, Maternal Reflektif Method.
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PENDAHULUAN

Keterampilan berbahasa pada

dasarnya terdiri atas empat keterampilan,

yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan

menulis. Dari aspek keempat tersebut

keterampilan menulislah yang dianggap

paling sulit dan perlu mendapat perhatian

lebih. Keterampilan menulis merupakan

keterampilan yang sangat kompleks, siswa

tidak hanya menuangkan ide tetapi, siswa

juga dituntut untuk menuangkan gagasan,

konsep, perasaan, dan kemauan. Menurut

tarigan (2008:2) keterampilan menulis

dibutuhkan waktu yang lama dan latihan

intensif. Maka, perlu adanya bimbingan

khusus dalam mengembangkan

keterampilan menulis terlebih-lebih pada

anak tunarungu yang mengalami gangguan

pada fungsi pendengaran yang

menyebabkan ketidakmampuan dalam

menangkap informasi bahasa lisan dan

mengungkapkannya kembali. Hal ini

sesuai dengan pendapat pakar pendidikan

tunarungu Daniel Ling dalam Sadjaah,

(2005:1) bahwa ketunarunguan

memberikan dampak inti yang diderita

oleh yang bersangkutan yaitu gangguan

atau hambatan perkembangan bahasa.

Anak tunarungu mengalami hambatan

pada perkembangan bahasa, maka mereka

cenderung mengalami kesulitan dalam : (1)

Mengingat kembali cerita yang telah

diperoleh,(2) Menemukan ide – ide yang

dimiliki untuk dijadikan sebuah cerita yang

menarik,(3) Memilih kata yang tepat,(4)

Menyusun kalimat dengan struktur yang

tepat,(5) Menuangkan pikiran secara

sistematis, dan (6) Menyesuaikan  antara

ide dan bahasa tulis. Keadaan  ini sesuai

dengan pendapat Sadjaah (2005: 30) yang

menyatakan bahwa keterbatasan dalam

memperoleh bahasa bagi anak gangguan

pendengaran menjadikan keterbatasan

pula dalam mengekspresikan bahasa secara

verbal maupun tulisan. Quigley & Paul

(dalam Sadjaah, 2005: 231) juga

berpendapat bahwa anak tunarungu

memiliki kosakata yang kurang cukup

dalam mengekspresikan pengalamannya

serta mengalami pemahaman sintaksis yang

kurang, sehingga dapat diduga kurangnya

internalisasi bahasa lisan sebagai penyebab

utama kesulitan anak tunarungu dalam

mengembangkan kemampuan membaca

dan menulis. Pendapat Heider  (1990)

yang sudah melakukan analisa terhadap

karangan anak tunarungu.  Disimpulkan

bahwa kalimat yang disusun anak tunarungu

lebih pendek dan lebih sederhana dari

pada anak mendengar, serta secara umum

karangan mereka mirip karya anak

mendengar yang lebih muda usianya.

Bukti konkrit kesulitan anak tunarungu

dalam menulis tampak pada  tulisan anak

tunarungu kelas 5 di SDLB Sumber

Dharma Malang, yang menunjukkan bahwa

tulisan siswa cendrung terbolak balik,

kosa kata terbatas dan kurang bisa

mengembangkan karangan dalam menulis.

Dari hasil pengamatan kesulitan siswa

menulis disebabkan karena sulitnya

berkomunikasi, sulit untuk memahami

perintah guru, kosa kata yang dimiliki

terbatas, sehingga dalam menuangkan ide

dalam tulisan terbatas, dan kata-kata yang

dituliskan tidak terstruktur atau bolak balik.

Selain permasalahan pada siswa, dalam

proses blajar mengajar guru masih

menerapkan sistim pembelajaran yang

konvensional yaitu siswa hanya diberi teks

bacaan yang sudah jadi dan hanya

ditugaskan untuk membacanya saja

sehingga siswa kurang memahami isi bacaan

tersebut dan sulit menuangkan kembali

dalam bahasa tulis. Dalam proses belajar

siswa tidak terlibat langsung, guru

menggunakan pendekatan pembelajaran

yang berpusat pada guru dengan metode

cerama, media yang digunakan kurang

dapat menumbuhkan aktivitas belajar dan

kreatifitas siswa  untuk mengembangkan

ketrampilan menulis.

Ketrampilan menulis memerlukan

pemahaman konsep bahasa untuk

mengungkapkan suatu ide atau gagasan,

karena keterampilan menulis adalah
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kemampuan mengungkapkan bahasa,

pendapat dan perasaan kepada pihak lain

dengan melalui bahasa tulis (Saleh Abas,

2006:125). Hal senada dikemukakan

oleh sabarti Akhadiah (1993: 64) bahwa

keterampilan menulis sangat kompleks

karena menuntut siswa untuk menguasai

komponen-komponen didalamnya,

misalnya penggunaan ejaan yang benar

pemilihan kosa kata yang tepat,

penggunaan kalimat efektif dan penyusunan

paragraph yang baik.

Dalam pembelajaran proses menulis

menurut beberapa ahli meliputi tiga tahap,

yaitu: perencanaan (planning), menulis

(writing or transcribing), dan menulis

ulang atau revisi (rewriting or revising)

(Hayes & Flower, 1980: Isaacso &

Luckner, 198: Noid, 1981 dalam Sthalman

& Luckner, 1991). Maka untuk

meningkatkan ketrampilan menulis

membutuhkan pendekatan yang

mendukung tahapan-tahapan tersebut,

metode pendekatan pembelajaran bahasa

yang sesuai dengan anak tunarungu adalah

metode maternal reflektif. Metode ini

menekankan pada pengembangan bahasa

lisan khususnya pemahaman makna bahasa

melalui membaca ideo visual, membaca

transisi, membaca reseptif dan refleksi

tatabahasa untuk pengembangan bahasa

lanjut membaca pemahaman dan menulis

ekspresif. Menurut Van Uden (dalam

Bunawan:2000) ada dua kunci pokok

dalam metode maternal refleksi yang

dikembangkannya yaitu: (1) percakapan

harus member bahan untuk direfleksikan,

bahan ini mendapat bentuk grafis dalam

bacaan; jadi latihan reflektif harus bertitik

tolak pada bahasa yang sudah dihayati

anak, (2) secara spontan anak tunarungu

tidak akan menemukan struktur bahasa

karena kekurangan frekuensi, maka refleksi

anak tunarunguperlu dibina dan di stimulir

secara nyata (dieksplisitkan), sebagai

proses penyadaran.

Untuk itu dibutuhkan media

pembelajaran menulis dalam membantu

anak tunarungu untuk menstimulus

ingatannya,  guna mengambil kembali

informasi atau pengalaman yang pernah

dilihat, dirasakan, dibaca, dan dialami

sendiri atau orang lain dengan cara melihat

gambar atau simbol-simbol pada kata-

kata kunci kemudian mengembangkannya

menjadi cerita secara urut dan runtut yang

dapat dituliskan. Media pembelajaran yang

dimaksud  adalah dengan Mind Map.

Menurut Buzan (2008:11), Mind Map

adalah media pembelajaran dengan cara

membuat  diagram istimewa yang cara

kerjanya sesuai dengan cara kerja otak

dan membantu untuk berfikir,

membayangkan, mengingat, dan

merencanakan serta memilah informasi,

singkatnya Mind Map adalah alat yang

sempurna untuk membantu belajar dan

mengulang pelajaran. Buzan (2005:11)

menyatakan, melalui Mind Map  daftar

informasi yang panjang bisa dialihkan

menjadi diagram warna-warni, sangat

teratur, dan mudah diingat yang bekerja

selaras dengan cara kerja alami otak dalam

melakukan berbagai hal. Dengan gambar-

gambar dan menggunakan warna otak akan

jauh lebih mudah mengingat, jadi akan

lebih bisa mengingat fakta dan ide yang

ada di dalam gambar dan warna itu. Dalam

pembelajaran menulis, maka siswa akan

terbantu dalam menuangkan ide dengan

cara menggunakan kata-kata kunci yang

terdapat dalam Mind Map kemudian

mampu mengembangkannya dalam cerita

dengan urutan yang runtut.

Hal ini sesuai dengan pendapat Olivia

(2008: 14) mind map menekankan proses

pembelajaran siswa aktif , mandiri, melatih

kreativitas, imajinasi sehingga hasil belajar

akan  tercapai secara maksimal. Olivia,

juga menyatakan manfaat belajar dengan

menggunakan Mind Map yaitu:

(1) Membantu untuk berkosentrasi atau

memusatkan perhatian  dan lebih baik

daripada mengingat; (2) Meningkatkan

kecerdasan visual dan keterampilan

observasi; (3) Melatih kemampuan berfikir
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kritis dan komunikasi; (4) Melatih inisiatif

dan rasa ingin tahu; (5) Meningkatkan

kreatifitas dan dan daya cipta; (6) Membuat

catatan dan meringkas pelajaran dengan

lebih baik; (7) Membantu mendapatkan

dan memunculkan idea atau cerita yang

brilian; (8) Meningkatkan kecepatan

berfikir dan mandiri; (9) Menghemat waktu

sebaik mungkin; (10) Membantu

mengembangkan diri serta merangsang

pengungkapan pikiran; (11) Membantu

menghadapi ujian dengan mudah dan

mendapatkan nilai yang lebih bagus; dan

(12) Membuat tetap focus pada ide utama

atau semua ide tambahan.

Berdasarkan berbagai keuntungan

Mind Map  yang dapat dimanfaatkan

sebagai media untuk mendukung proses

pendekatan pembelajaran bahasa yaitu

metode maternal reflektif, maka perlu

dilakukan penelitian penggunaan media

Mind Map berbasis pendekatan maternal

reflektif  sebagai upaya untuk meningkatkan

keterampilan menulis pada anak tunarungu

di SDLB Sumber Dharma Malang.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pretest and

posttest one group design yaitu dimana

unit percobaan dikenalkan perlakuan

dengan dua pengukuran. Pengukuran

pertama dilakukan sebelum perlakuan

(pretest) dan pengukuran kedua dilakukan

sesudah perlakuan dilakukan (posttest).

Design ini dapat digambarkan menurut

Arikunto, (2002: 78):

Pola :

Prosedur :

O1 :Yaitu preetes untuk mengukur tingkat

kemampuan keterampilan menulis anak

tunarungu di SDLB Sumber Dharma

sebelum anak mendapatkan treatment.

X : Treatment / perlakuan pada subyek di

dalam proses pembelajaran menulis

dengan memberikan media mind map

berbasis pendekatan maternal reflektif

O2: Yaitu pos tes untuk mengetahui ada

atau tidak adanya suatu peningkatan

keterampilan menulis pada anak

tunarugu sesudah di beri treatment.

Dalam penelitian ini subjek penelitain

yang digunakan adalah siswa tunarungu

kelas lima di SDLB Sumber Dharma

Malang yang berjumlah lima anak.

Untuk menganalisis data dalam

penelitian memerlukan analisis data yang

sesuai dan yang dikehendaki untuk

membuat suatu kesimpulan. Analisis data

merupakan suatu proses analisis yang

dilakukan secara sistematik terhadap data

yang telah dikumpulkan. Tehnik analisis

data yang penulis gunakan adalah analisis

statistic nonparametrik. Untuk memperkuat

hasil penelitian, peneliti menggunakan Uji

Tanda.

Uji tanda didasarkan atas dasar

tanda-tanda positif atau negatif dari

perbedaan antara pasangan pengamatan,

bukan atas besarnya perbedaan. Uji tanda

biasanya digunakan untuk mengetahui

pengaruh sesuatu.Uji tanda ini sangat baik

apabila syarat-syarat berikut terpenuhi

(dalam Hasan, 2005:301) :
1. Sampel yang digunakan memiliki

ukuran yang kecil;

2. Data yang digunakan bersifat ordinal,

yaitu data-data yang bisa disusun dalam

urutan atau diklasifikasikan rangkingnya;

3. Data yang digunakan bersifat nominal,

yaitu data-data yang dapat

diklasifikasikan dalam kategori dan

dihitung frekuensinya;

4. Bentuk distribusi populasi dan tempat

pengambilan sampel tidak diketahui

menyebar secara normal;

5. Ingin menyelesaikan masalah statistik

secara cepat tanpa menggunakan alat

hitung.

Adapun langkah-langkah pengujian

dengan uji tanda ialah sebagai berikut

(dalam Hasan, 2005: 302) :

 
Oı O2 X 
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a. Menentukan formulasi hipotesis (H
0
 dan

H
1
 : Propabilitas terjadinya tanda positif

dan probabilitas terjadi

b. Menentukan taraf nyata ()

c. Menentukan kriteria pengujian

d. Menentukan nilai uji statistic

(merupakan nilai dari probabilitas hasil

sampel. {Lihat tabel probabilitas

binomial dengan n, r tertentu dan p =

0,5}, r = jumlah tanda yang terkecil)

e. Membuat kesimpulan (menyimpulkan

H
0
 diterima atau ditolak)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pelaksanaan pretest yang

diberikan memperoleh produk tulisan siswa

kelas lima yang menunjukkan level

performansi menulis anak tunarungu, berikut

ini adalah hasil tulisan pada mata pelajaran

Bahasa Indonesia, dengan kompetensi

dasar menulis karangan sederhana

berdasarkan gambar seri dengan pilihan

kata dan kalimat yang tepat, dalam proses

belajar ini guru hanya menggunakan media

gambar saja yang ada di buku paket.

Gambar 3.2  hasil tulisan siswa Aa

Gambar 3.3 Hasil tulisan siswa Nn

Hasil penilaian pretest keterampilan

menulis yang diperoleh siswa dalam

membuat kalimat sesuai gambar dan

kemudian dikembangkan dalam sebuah

karangan sederhana sebelum proses

pembelajaran mengunakan media mind

map berbasis pendekatan berbasis MMR,

penilaian ini dalam bentuk tulis, adapun

hasilnya dapat dilihat tabel dibawa ini :

Nama 
Siswa 

Membuat Kalimat Membuat Karangan Sederhana 

Penulisan    Pilihan kata Struktur  Penulisan  Pilihan kata Struktur  

Aa K C K K C K 

Ld K C C K C C 

Nn C C K C C K 

Rk C K K C K K 

Ls C C K C C K 

Tabel 1. Hasil penilaian  pretest  keterampilan menulis sebelum menggunakan media mind map

berbasis pendekatan maternal reflektif.

Keterangan :

B = nilainya  8

C = nilainya  6

K = nilainya 4

 Kriteria Penilan Penulisan (ejaan /

menulisan huruf Kapital dan tanda baca)

B =  rapi tidak ada kesalahan tulisan

C = terdapat beberapa kesalahan

K = banyak kesalahan

 Criteria Penilaian Pilihan Kata

B =  kata-kata sesuai dengan gambar

C =  sedikit kata-kata yang sesuai

 gambar

K =  tidak sesuai dengan gambar

 Criteria Penilaian Struktur

B =  penyusunan kata atau kalimat

  terstruktur tidak terbolak-balik
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C =  penyusunan kata atau kalimat

  terstruktur sedikit terbolak-balik

K =  penyusunan kata atau kalimat

  banyak yang terbolak-balik.

Hasil nilai siswa dari menyebutkan

beberapa kata yang sesuai dengan gambar

pada media mind map,  penilaian ini  secara

lisan dalam Proses pengembangan jarring-

jaring mind map berbasis pendekatan

MMR. Adapun hasilnya dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 2. Hasil penilaian keaktifan siswa dalam

menjawab kata-kata sesuai gambar dengan

media mind map berbasis pendekatan

maternal reflektif

Keterangan :

B= nilainya  8

C= nilainya  6

K= nilainya 4

 Kriteria Penilaian Keaktifan :

B= terlibat aktif secara kognitif

C= hanya aktif  menjawab

K= kurang aktif

 Kriteria Penilaian Pemahaman Kata :

B= nama yang disebut sesuai dengan

gambar

C= kadang-kadang nama yang disebut

tidak sesuai gambar

K= kurang memahami nama-nama

benda sesuai gambar

 Kriteria Penilaian ketepatan Pengucapan

B= artikusali pengucapan jelas dan

benar

C= artikulasi pengucapan cukup jelas

tapi ada konsonan yang kurang

jelas

K= artikulasi pengucapan masih belum

jelas

Hasil nilai posttest keterampilan

menulis yang diperoleh siswa dalam

membuat kalimat sesuai gambar dan

kemudian dikembangkan dalam sebuah

karangan sederhana setelah pembelajara

menggunakan media mind map berbasis

pendekatan MMR , penilaian ini dalam

bentuk tulis, adapun hasilnya dapat dilihat

di table berikut.

Nama 

Siswa 

Aspek yang di nilai 

Keaktifan 

menjawab 

Pemahan 

arti kata 

Ketepatan 

pengucapan 

kata 

Aa C B B 

Ld B B B 

Nn B B C 

Rk C C K 

Ls B C K 

Nama 

Siswa 

Membuat Kalimat Membuat Karangan Sederhana 

Penulisan    Pilihan kata Struktur  Penulisan  Pilihan kata Struktur  

Aa C B B C  B C 

Ld B B B B B B 

Nn C B B                B B C 

Rk C C B B B C 

Ls C B B B B B 

Tabel 3. Hasil penilaian posttest  keterampilan menulis (menyusun kalimat dan membuat

karangan sederhana setelah menggunakan media mind map berbasis pendekatan MMR

Keterangan :

B= nilainya  8

C= nilainya  6

K= nilainya  4

 Kriteria Penilan Penulisan (ejaan /

menulisan huruf Kapital dan tanda baca)

B= rapi tidak ada kesalahan tulisan

C= terdapat beberapa kesalahan

K= banyak kesalahan

 Criteria Penilaian Pilihan Kata

B= kata-kata sesuai dengan gambar

C= sedikit kata-kata yang sesuai

gambar

K= tidak sesuai dengan gambar

 Criteria Penilaian Struktur

B= penyusunan kata atau kalimat

terstruktur tidak terbolak-balik

C= penyusunan kata atau kalimat

terstruktur sedikit terbolak-balik

K= penyusunan kata atau kalimat

banyak yang terbolak-balik
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Desain penelitian yang digunakan

dalam penelitian penerapan penggunaan

media mand map berbasis pendekatan

maternal reflektif pada siswa tunarungu di

SDLB Sumber Dharma Malang adalah

pretest and posttest one group design

yaitu dimana unit percobaan dikenalkan

perlakuan dengan dua pengukuran.

Pengukuran pertama dilakukan sebelum

perlakuan (pretest) dan pengukuran kedua

dilakukan sesudah perlakuan dilakukan

(posttest). Data penilaian dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis data secara

stastitik nonparametrik dengan

menggunakan Uji Tanda (Sign tes).

Nama Siswa Pretest (X1) Posttest (X2) Di (X2 – X1) Di
2 

Aa 4,6 7 2,4 5,76 

Ld 5,3 8 2,7 7,29 

Nn 5,3 7,3 2 4 

Rk 4,6 7 2,4 5,76 

Ls 6 7,6 1,6 2,56 

Jumlah    11,1 25,37 

Tabel 4. Hasil Nilai Komulatif Pretest dan Posttest

Data-data hasil penelitian yang berupa

nilai pre test dan post test yang telah

dimasukkan dalam tabel kerja perubahan

di atas kemudian dianalisis dengan

menggunakan rumus Uji Tanda. Adapun

langkah-langkah pengelolahan data yang

harus diperhatikan adalah sebagai berikut

(Hasan: 2005) :
a. Formulasi hipotesisnya :

H
0
 :  M 2 - M 1  = 5

H
1 

:   M 2 - M 1  > 5 * Klaim

b. Taraf  nyata () :

 = 5% = 0,05

c. Kriteria pengujiannya :

Tolak H0  jika  ;

t > t

:V  t0

,05;6   =  1,943

d. Nilai uji statistiknya :

Diketahui ;

n = 5  M 0 = 10 D= 11,1 – 5 = 6,1

Sehingga diperoleh  nilai t statistic  =

28,400

e. Kesimpulan :

Karena t = 28,400 > 1,943, maka

H0 ditolak, dan H1 diterima jadi Klaim

guru diterima. Artinya media mind map

berbasis pendekatan maternal reflektif dapat

meningkatkan keterampilan menulis bagi

anak tunarungu kelas V di SDLB Sumber

Dharma Malang

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil mengkaji

pemanfaatan media mind map berbasis

pendekatan maternal reflektif:

a. Penerapan media mind map berbasis

pendekatan MMR dapat meningkatkan

keterampilan menulis yang dijabarkan

pada tujuan pembelajaran bagi siswa

tunarungu kelas V di SDLB Sumber

Dharma Malang.

b. Melalui media mind map berbasis

pendekatan MMR siswa tunarungu

kelas V di SDLB Sumber Dharma

Malang, siswa lebih mudah untuk

mengemukakan pendapat secara bebas,

siswa dapat bekerjasama dengan teman

lainnya dan membantu mengembangkan

otak siswa untuk: mengatur, mengingat,

membandingkan dan membuat

hubungan memudahkan penambahan

informasi baru, dengan demikian dalam

proses menulis siswa merasa terbantu

untuk mengungkapkan ide kedalam

bentuk karangan sederhana.

Berdasarkan pada pengaruh media

mind map berbasis pendekatan maternal

reflektif terhadap peningkatan keterampilan

menulis anak tunarungu di SDLB Sumber

Dharma Malang dapat dilihat setelah

menganalisis data dan pengujian hipotesis

data dengan menggunakan rumus uji tanda

didapatkan hasil bahwa  t = 28,400 >

1,943, maka 
H0

 ditolak, dan H
1
 diterima

jadi Klaim guru diterima. Artinya media

mind map berbasis pendekatan maternal

reflektif dapat meningkatkan keterampilan

menulis bagi anak tunarungu kelas V di

SDLB Sumber Dharma Malang.
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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengukur, dan mendeskripsikan pelaksanaan

pembelajaran serta peningkatan hasil belajar penjumlahan bilangan bulat menggunakan media

papan wayang di SDN Punten 01 Batu. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian

Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah seluruh

siswa di kelas IV SDN Punten 01 Batu tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 30 siswa.

Pelaksanaan pembelajaran penjumlahan bilangan bulat melalui papan wayang dengan teknik

permainan menggunakan 5 tahapan pembelajaran yaitu: (a) orientasi permasalahan; (b) perencanaan

cara penyelesaian; (c) mengorganisasi siswa untuk belajar; (d) pemecahan masalah (eksplorasi);

(e) evaluasi/refleksi. Hasil belajar siswa meningkat pada indikator; (a) mengurutkan bilangan bulat;

(b) membandingkan bilangan bulat; (c) menjumlahkan bilangan bulat dengan hasil maksimal

bilangan 10 sampai bilangan -10. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil post test siklus I

yaitu 19 siswa atau 63,3%  tuntas dan meningkat pada siklus II menjadi 26 siswa  atau 86,7%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran penjumlahan bilangan bulat menggunakan media

papan wayang dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Punten 01 Batu.

Kata kunci : Hasil Belajar, Penjumlahan Bilangan Bulat, Papan Wayang

Abstract

This research aims to find out, measure, and describe the implementation and the

enchancement of learning outcomes through Papan Wayang media on the sum of the integers

material in mathematics course at SDN Punten 01 Batu. This research used by means of

Classroom Action Research (PTK) with qualitative approach. The subjects of study were all

student at 4th grade in SDN Punten 01 Batu 2016/2017 counted 30 students in total. The

implementation of Papan Wayang media in the sum of integers material using technique of

games with 5 steps namely: (a) problems orientation; (b) plan of finishing; (c) organizing

students to study; (d) problem solving (exploration); (e) evaluation/reflection. students learn-

ing outcomes increase on indicators; (a) sorting integers (b) comparing integers; (c) summing

integers with maximum result of 10 until -10. The enhancement can be seen from the result of

post-test cycle I which were 19 students in total or 63.3% passed and increasing in cycle II

become 26 students in total or 86.7% passed. The result shows that teaching process of the sum

of integers using Papan Wayang media is able to increase the learning outcomes of 4th grade

students in SDN Punten 01 Batu.

Key Words: The Enhancement of Learning Outcomes, Sum of Integers, Papan Wayang

PENDAHULUAN

Matematika merupakan mata

pelajaran yang wajib diajarkan pada

jenjang pendidikan dasar, menengah

sampai dengan perguruan tinggi. Sebab

matematika merupakan ilmu universal

yang mendasari perkembangan teknologi

modern. Selain itu matematika juga

memiliki peran penting dalam membekali

peserta didik dengan kemampuan berpikir

logis, analitis, sistematis, kritis, dan

mampu memanfaatkan informasi
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untuk bertahan hidup pada keadaan

yang selalu berubah, tidak pasti, dan

kompetitif (Permendiknas, 2006). Masalah

yang dihadapi dalam pembelajaran

matematika di Indonesia adalah

penguasaan materi yang masih sangat

kurang. Rendahnya penguasaan

materi matematika oleh para peserta didik

tercermin dalam rendahnya prestasi

peserta didik Indonesia baik di tingkat

nasional maupun internasional.

Menurut Anies (2012:2) keluhan

tentang kesulitan belajar pada materi

matematika masih sering terdengar saat

ini salah satunya pada materi operasi

hitung penjumlahan bilangan bulat

sehingga menimbulkan rendahnya hasil

belajar  siswa. Rendahnya hasil belajar

siswa tersebut dikarenakan dalam

pembelajaran matematika guru masih

berkecimpung pada sesuatu yang abstrak

dan belum memperhatikan karakteristik

perkembangan siswa yang menurut Jean

Piaget (Sunarto & Hartono, 2013:24) anak

usia sekolah dasar berada pada masa

operasional konkret. Selain itu, rendahnya

hasil belajar siswa juga disebabkan belum

adanya penggunaan media pembelajaran

yang kreatif dan inovatif sehingga

pemahaman siswa terhadap materi

tersebut tidak maksimal.

Hasil observasi yang telah dilakukan

pada tanggal 9 Januari 2017 di SDN

Punten 01 Batu pada siswa kelas IV

khususnya pada materi penjumlahan

bilangan bulat menunjukkan dari 30 siswa

hanya 13 siswa saja atau 43,3% yang

mendapat nilai 71 ke atas sedangkan 17

siswa lainnya atau 56,6% mendapat nilai

di bawah 71 atau di bawah Kriteria

Ketuntasan Umum (KKM) yang telah

ditentukan sekolah yaitu 71. Hal ini

menandakan bahwa ketidakpahaman

siswa dalam materi ini cukup tinggi.

Berdasarkan banyaknya siswa yang

mendapat nilai rendah dan kurangnya

media pembelajaran yang digunakan,

sehingga peneliti merasa perlu untuk

melakukan penelitian di SDN Punten 01

Batu.

Paparan di atas menunjukkan bahwa

rendahnya hasil belajar siswa kelas IV

SDN Punten 01 Batu dalam materi

penjumlahan bilangan bulat disebabkan

dua faktor, yaitu dari dalam diri siswa

(internal) dan dari luar diri siswa (eksternal).

Faktor pertama terjadi dikarenakan

kurangnya pemahaman siswa terhadap

materi tersebut dan faktor kedua terkait

dengan situasi belajarnya. Saat

pembelajaran penjumlahan bilangan

bulat, guru menggunakan media gambar

maupun video. Selain itu, guru juga

menggunakan metode diskusi dan teknik

permainan untuk meningkatkan minat

belajar serta penguasaan materi siswa

kemudian dilanjutkan dengan pemberian

latihan-latihan soal.

Banyak hal yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan hasil belajar siswa

diantaranya dapat menggunakan media,

metode, atau strategi pembelajaran. Akan

tetapi berkenaan dengan kekonkritan

siswa dalam pembelajaran penjumlahan

bilangan bulat yang dinilai sulit bagi siswa

SDN Punten 01 Batu, maka yang sesuai

dalam hal tersebut adalah penggunaan

media pembelajaran yang bersifat rill/

nyata. Sadiman (Khasanat 2013:13)

menjelaskan media pembelajaran adalah

segala sesuatu yang dapat digunakan

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke

penerima pesan. Dalam hal ini adalah

proses merangsang pikiran, perasaan,

perhatian, dan minat serta perhatian

siswa sehingga proses belajar dapat terjalin.

Menurut  Heinich and Molenda

(Hamdani 2010:72) terdapat enam jenis

dasar dari media pembelajaran diantaranya

yang pertama adalah teks. jenis kedua

adalah audio seperti rekaman suara. Jenis

ketiga yakni visual seperti gambar, sketsa.

Jenis keempat ialah media proyeksi gerak

seperti film, program TV. Jenis kelima

adalah benda-benda tiruan seperti benda

tiga dimensi yang dapat disentuh, diraba,
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serta di mainkan langsung oleh peserta

didik. Jenis terakhir adalah media manusia

yang termasuk didalamnya adalah guru,

peserta didik, pakar ahli dibidang atau

materi tertentu. Namun dalam membantu

mengajarkan siswa yang sesuai dengan

materi operasi penjumlahan bilangan bulat

adalah media benda tiruan, yaitu Papan

Wayang.

Papan wayang adalah sebuah papan

garis bilangan bulat dengan panjang

±80cm dan tinggi ±45cm yang

dikembangkan lebih menarik dan

dilapisi oleh kain batik dari Jawa Timur

berbahan dasar kayu atau papan. Dalam

garis bilangan bulat terdapat bilangan

positif dan negatif, pada papan ini peneliti

menggunakan tokoh perwayangan dari

Ramayana yang berfungsi sebagai simbol

atau penanda dari bilangan positif dan

tokoh perwayangan Mahabarata sebagai

simbol atau penanda dari bilangan

negatif. Beberapa keunggulan dari papan

wayang ini diantaranya dapat meningkatkan

pemahaman siswa terhadap materi

penjumlahan bilangan bulat. Selain itu

untuk meningkatkan kreatifitas siswa dalam

belajar, dimana media tersebut dapat

langsung dimainkan oleh siswa.

Tujuan penelitian adalah: (1)

Mengetahui dan mendeskripsikan

pelaksanaan pembelajaran penjumlahan

Bilangan Bulat melalui media papan

wayang pada siswa kelas IV SDN

Punten 01 Batu. (2) Mengukur dan

mendeskripsikan peningkatan hasil

penjumlahan Bilangan Bulat melalui

media papan wayang pada siswa kelas IV

SDN Punten 01 Batu.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan

kualitatif.Jenis penelitian yang digunakan

adalah penelitian tindakan kelas

(Classroom Action Research). Penelitian

ini akan melaksanakan beberapa siklus

dimana setiap siklusnya terdiri dari dua

pembelajaran yang mencakup kompetensi

dasar dalam muatan materi matematika

kelas IV semester 2. Alur yang digunakan

adalah model yang dikemukakan oleh

Kemmis & Taggart (Erawati, 2015). Pada

model ini terdapat 4 model kegiatan dalam

penelitian tindakan kelas (PTK) yang

terjadi di setiap siklus yaitu : Perencanaan

(plan), Pelaksanaan (act), Pengamatan

(Observe), dan Refleksi (Reflect). Bentuk

penelitian tindakan kelas yang digunakan

adalah penelitian kolaboratif.

Pelaksanaannya dilakukan dengan

kerjasama antara peneliti dan wali kelas

IV SDN Punten 01 Batu serta teman

sejawat.

Pada penelitian ini, kehadiran peneliti

bersifat mutlak yang artinya sangat

diperlukan karena berperan aktif dalam

proses penelitian. Peneliti bertindak

sebagai guru model, perencana, pelaksana,

pengumpul data, penganalisis data,

dan pelapor hasil penelitian dalam

pembelajaran. Dalam penelitian ini,

peneliti berkolaborasi dengan wali kelas

IV SDN Punten 01 Batu yang bertindak

sebagai observer dan teman sejawat yang

membantu mencatat semua hal yang terjadi

selama proses pembelajaran berlangsung.

Hal ini dilakukan agar semua data yang

bersifat penting tidak terlewatkan.

Penelitian dilaksanakan di SDN

Punten 01 Batu tepatnya di Jalan Raya

Punten No. 24 desa Punten Kecamatan

Bumiaji kota Batu. Penelitian dilaksanakan

pada tanggal 07 Maret – 17 Maret 2017.

Penentuan waktu penelitian mengacu pada

kalender akademik SDN Punten 01

Batu. Subjek dalam penelitian ini adalah

seluruh siswa kelas IV SDN Punten 01

Batu tahun ajaran 2016/2017. Jumlah

seluruh siswa adalah 30 dengan rincian 13

siswa laki-laki dan 17 Siswa perempuan.

Data dalam penelitian ini berupa

data kuantitatif dan kualitatif. Data-data

tersebut diambil dari: (1) Skor hasil tes

siswa yaitu pada hasil post test di akhir

siklus. (2) Hasil lembar observasi, catatan

lapangan, dan dokumentasi pada setiap
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tindakan pembelajaran materi penjumlahan

bilangan bulat. Pelaksanaan pembelajaran

dengan media papan wayang dikatakan

berhasil jika nilai rata-rata hasil belajar

siswa klasikal mengalami peningkatan

dengan kriteria 78% dari total rata-rata

siswa dalam kelas atau tergolong dalam

klasifikasi BAIK. Penelitian juga dikatakan

berhasil apabila siswa yang belum tuntas

maksimal 7 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tindakan kelas ini

dilaksanakan sebanyak dua siklus.

Kegiatan penelitian dilakukan dengan

model kolaborasi antara peneliti dan guru

kelas IV SDN Punten 01 Batu. Peneliti

bertindak sebagai perencana dan guru

kelas bertindak sebagai pelaksana.

Pelaksanaan pembelajaran bilangan

bulat menggunakan media papan wayang

di kelas IV SDN Punten 01 Batu melalui

5 tahapan pembelajaran yaitu :

a. Orientasi permasalahan

Pada tahap ini, Guru menyajikan

permasalahan melalui gambar maupun teks

bacaan yang berkaitan dengan bilangan

bulat. Siswa diminta untuk menentukan

hal-hal apa saja yang ia ketahui dalam

gambar ataupun teks tersebut, dan bertanya

apabila terdapat hal-hal yang tidak

dipahami. Hal tersebut akan menjadi

arahan pemecahan masalah. Siswa

menuliskannya ke dalam tabel pada lembar

kerja individu, hal ini berguna untuk

mempermudah dalam memahami

permasalahan dan mendapat gambaran

umum cara penyelesaiannya.

Pemberian permasalahan di awal

pembelajaran dilakukan agar siswa

termotivasi untuk menerima tantangan

yang ada pada soal. Hal ini sesuai dengan

pendapat Ismail (2009:11) yang

mengatakan bahwa pemecahan masalah

merupakan suatu model pembelajaran.

Sebagai model pembelajaran, tindakan

yang perlu dilakukan guru adalah

membuat siswa termotivasi dalam

menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi. Termasuk dalam proses

pembelajaran yaitu mengerjakan soal.

b. Perencanaan cara penyelesaian

Pada tahap ini, guru memberikan

beberapa soal mengenai bilangan bulat

yang terkandung di dalam gambar maupun

teks bacaan. Siswa diminta untuk mencoba

mengerjakan soal tersebut berdasarkan

pengalamannya. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman siswa dan

membuat pembelajaran lebih bermakna.

Siswa juga tidak akan mudah lupa

terhadap konsep-konsep penting yang telah

ia peroleh. Hal ini sesuai dengan pendapat

Riyanto (2009:88) yang mengatakan

bahwa konsep-konsep penting akan

tertanam lebih lama dalam benak siswa

manakala ia mengkontruksi pemecahan

masalahnya sendiri tidak berdasarkan

pemberitahuan orang lain.

c. Mengorganisasi siswa untuk belajar

Pada tahap ini, guru membantu siswa

untuk mendefinisikan bilangan bulat dan

menjelaskan bilangan apa saja yang ada

di dalamnya. Setelah itu, guru membentuk

kelompok diskusi dan meminta siswa untuk

saling bertukar pendapat mengenai

permasalahan yang diberikan oleh guru.

Pembagian kelompok dilakukan oleh

guru agar siswa dapat memperoleh

pengalaman belajar yang lebih. Hal ini

sesuai dengan pendapat Satyasa (2008:3),

mengatakan bahwa karakteristik

pembelajaran matematika yang baik

adalah memberikan tanggung jawab penuh

kepada siswa dalam mengalami secara

langsung proses belajarnya sendiri melalui

kelompok-kelompok diskusi.

d. Pemecahan masalah (eksplorasi)

Berdasarkan permasalahan yang

diberikan oleh guru, siswa diminta untuk

membuktikan hasil jawaban sementaranya

menggunakan media papan wayang. Guru

juga membagikan buku panduan

penggunaan media yang dapat membantu

siswa dalam mengerjakan soal. Penggunaan
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media ini akan menimbulkan suasana

diskusi menjadi lebih aktif. Media yang

belum pernah digunakan oleh siswa akan

menimbulkan banyak pertanyaan terhadap

guru, dalam hal ini guru akan bertindak

sebagai fasilitator.

Siswa diminta untuk bereksplorasi

secara mandiri melalui media tersebut

dengan cara memainkannya langsung.

Media yang bersifat rill/konkret akan lebih

menyenangkan untuk digunakan dalam

pembelajaran matematika. Hal ini sesuai

dengan pendapat Jean Piaget (Sunarto &

Hartono, 2013:24) yang menyatakan

bahwa anak usia sekolah dasar berada

pada masa operasional konkret, dimana

anak sudah mampu berpikir secara rasional

seperti penalaran untuk menyelesaikan

suatu permasalahan yang konkret (aktual).

e . Proses evaluasi/refleksi

Pada tahap akhir, siswa melakukan

refleksi bersama guru. Berdasarkan

jawaban sementara/hipotesis yang

diperoleh siswa di awal pembelajaran,

guru membimbing siswa untuk bersama-

sama melakukan pembuktian terhadap

hasil pemecahan masalah melalui

media papan wayang. Dalam hal ini,

guru meminta masing-masing

kelompok untuk mempresentasikan hasil

diskusinya dengan menjelaskan proses

yang ditempuh dalam pemecahan

masalahnya melalui papan wayang.

Siswa diberikan penguatan materi

bilangan bulat guna mempertegas

pengalaman belajar  yang telah didapatkan.

Kolb (dalam Muhammad,2015:128)

telah mengemukakan bahwa model

pembelajaran berbasis masalah merupakan

proses mengkontruksi pengetahuan melalui

transformasi pengalaman.

Hasil belajar penjumlahan bilangan

bulat pada siswa kelas IV SDN Punten

01 Batu mengalami peningkatan melalui

media papan wayang. Peningkatan tersebut

berupa tingkah laku yang berdampak pada

meningkatnya hasil belajar siswa selama

proses pembelajaran berlangsung. Hal

ini sejalan dengan pendapat Nana Sudjana

(2009:3) yang mendefinisikan hasil

belajar siswa pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku sebagai hasil

belajar dalam pengertian yang lebih

luas mencakup aspek kognitif, afektif,

dan psikomotorik. Pada penelitian ini,

peneliti memfokuskan pada aspek

kognitif. Menurut Bloom (Dimyati &

Mudjiono,2012:7), aspek Kognitif

adalah kemampuan yang berkaitan

dengan aspek-aspek intelektual atau secara

logis yang biasa diukur dengan pikiran

atau nalar.

Kemampuan belajar siswa dalam

penjumlahan bilangan bulat meningkat, hal

ini akan diuraikan pada tabel berikut ini:

No Pra Tindakan Setelah Tindakan 

1. Siswa belum mampu mengurutkan bilangan bulat 

dari bilangan 10 hingga bilangan -10. Contoh : 
a. MMengurutkan bilangan dari yang terkecil : 8, 

5, -10, 10, -3, -7. Hasil siswa yaitu -3, 5, -7, 8, 

-10, 10. 
b. MMengurutkan bilangan dari yang terbesar : 

5, 8, -1, 0, 6, -3. Hasil siswa yaitu 8, 6, 5, -3, -

1, 0 

Siswa mampu mengurutkan bilangan bulat dari 

bilangan 10 hingga bilangan  
-10. Contoh:  

a. MMengurutkan bilangan dari yang terkecil : 8, 

5, -10, 10, -3, -7. Hasil siswa yaitu -10, -7, -3, 
5, 8, 10. 

b. MMengurutkan bilangan dari yang terbesar : 

5, 8, -1, 0, 6, -3. Hasil siswa yaitu 8, 6, 5, 0, -

1, -3 

 
2. Siswa belum mampu membandingkan bilangan 

positif dan negatif. Contoh:  

 

a. NNilai bilangan -8 … 4. Hasil siswa yaitu -8 > 

4. 
b. NNilai bilangan 5 … -6. Hasil siswa yaitu 5 < 

-6 

Siswa belum mampu membandingkan bilangan 

positif dan negatif. Contoh:  

 

a. NNilai bilangan -8 … 4. Hasil siswa yaitu -8 < 

4. 
b. NNilai bilangan 5 … -6. Hasil siswa yaitu 5 > -

6 

Tabel 4.7 Peningkatan hasil belajar penjumlahan bilangan bulat
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Peningkatan hasil belajar siswa

berdasarkan data nilai awal siswa, dimana

terdapat 13 siswa tuntas atau 43,3%  dan

17 siswa belum tuntas atau 56,7% dan

nilai rata-rata siswa adalah 60 dengan

KKM 71. Lalu mengalami peningkatan

pada siklus I menjadi 19 siswa tuntas atau

63,3% dan 11 siswa belum tuntas atau

36,7% dan nilai rata-rata siswa adalah 72.

Dapat dikatakan pembelajaran pada

siklus I cukup berhasil, namun belum

memenuhi indikator keberhasilan yang

ingin dicapai yakni 78% sehingga

diadakan tindakan lanjut pada siklus II.

Pada siklus II terjadi peningkatan dari

siklus sebelumnya menjadi 26 siswa tuntas

atau 86,7% dan empat siswa belum tuntas

atau 13,3% dan nilai rata-rata 81,7.

Keempat siswa tersebut tidak belum

mengalami ketuntasan dari siklus I hingga

siklus II.

Hasil catatan lapangan dan wawancara

terhadap guru menjelaskan bahwa ada 2

faktor penyebab belum tuntasnya keempat

siswa tersebut yakni internal dan eksternal.

siswa dengan inisial MAP merupakan anak

yang berasal dari keluarga yang tidak

utuh. Dimana ia tinggal dengan ayahnya

yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar

dari pagi hingga malam. Kurangnya

waktu untuk bertemu dengan anak,

menyebabkan MAP kurang terbimbing

dalam pembelajaran yang telah ia

dapatkan di sekolah. Ia juga terlihat

sering menyendiri dan kurang aktif

berkomunikasi dengan teman sekelasnya.

Hal ini menyebabkan kurangnya motivasi

belajar siswa tersebut. Sesuai dengan

pendapat Skinner (Sunarto & Hartono,

2013:19) yang menjelaskan bahwa motivasi

belajar sangat ditentukan oleh lingkungan

keluarga. Untuk mewujudkan suasana

belajar yang menyenangkan bagi anak,

orang tua harus mampu menciptakan

keadaan yang harmonis serta waktu yang

cukup untuk memberi perhatian kepada

anak. Sebaliknya, jika hubungan dalam

keluarga tidak harmonis dan waktu yang

diberikan kepada anak berkurang, hal

tersebut akan berdampak pada turunnya

motivasi untuk belajar dan mengakibatkan

hasil  belajarnya yang rendah.

Ketiga siswa lainnya yang berinisial

AG, FRL, dan OR merupakan siswa

lamban belajar (slow learner). Hal ini

berdasarkan hasil wawancara guru kelas,

dimana ketiga siswa tersebut sama-sama

tergolong dalam slow learner tingkat

rendah.

SIMPULAN

Pelaksanaan pembelajaran penjumlahan

bilangan bulat melalui media papan wayang

untuk meningkatkan hasil belajar siswa

menggunakan 5 tahapan pembelajaran

yaitu (1) orientasi permasalahan, pada tahap

ini guru menyajikan sebuah permasalahan

melalui gambar atau teks bacaan.;

(2) mengorganisasi siswa untuk belajar

yaitu guru membimbing untuk

mendefinisikan bilangan bulat dan

membentuk kelompok diskusi;

(3) Perencanaan cara penyelesaian, guru

memberikan sebuah permasalahan yang

diselesaikan secara mandiri oleh siswa

tanpa pemberitahuan orang lain;

(4) pemecahan masalah (eksplorasi),

pada tahap ini guru membagikan media

-6 6 

3. Siswa belum mampu menjumlahkan bilangan 

negatif dengan bilangan negatif. Contoh: 

a.    (-5) + (-2) = 3 
b.    (-7) + (-1) = -6 

Siswa belum mampu menjumlahkan bilangan 

negatif dengan bilangan negatif. Contoh: 

(-5) + (-2) = -7 
(-7) + (-1) = -8 

4. Siswa belum mampu menjumlahkan bilangan 
positif dengan bilangan negatif, maupun 

sebaliknya. Contoh: 

10 + (-2) = -12 

-1 + 8 = 9 

Siswa belum mampu menjumlahkan bilangan 
positif dengan bilangan negatif, maupun 

sebaliknya. Contoh: 

10 + (-2) = 8 

-1 + 8 = 7 
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papan wayang beserta buku panduannya

untuk digunakan siswa dalam memecahkan

permasalahan dan menjawab hipotesis

atau jawaban sementara siswa; (5) proses

evaluasi/refleksi, pada tahap ini guru dan

siswa melakukan refleksi. Berdasarkan

jawaban sementara/hipotesis siswa, guru

membimbing siswa untuk melakukan

pembuktian terhadap hasil pemecahan

masalah dengan mempresentasikan hasil

diskusinya di depan kelas.

Pembelajaran matematika materi

penjumlahan bilangan bulat melalui media

papan wayang dapat meningkatkan hasil

belajar siswa kelas IV SDN Punten 01

Batu. Peningkatan tersebut disebabkan

karena saat pelaksanaan pembelajaran,

media papan wayang digunakan melalui

teknik permainan. Peningkatan hasil

belajar siswa dapat dilihat dari

meningkatnya pemahaman siswa pada

mengurutkan, membandingkan, serta

menjumlahkan bilangan bulat positif dan

negatif dengan hasil maksimal bilangan 10

sampai bilangan -10. Dibuktikan pula

dengan meningkatnya nilai rata-rata

maupun persentase ketuntasan belajar

klasikal siswa dari pra tindakan, siklus I

dan siklus II. Nilai rata-rata siswa pada

pra tindakan adalah 60,2 dan meningkat

pada siklus I menjadi 72,1. Kemudian

semakin meningkat pada siklus II menjadi

81,7. Persentase ketuntasan belajar klasikal

siswa pada pra tindakan adalah 43,3%

atau 13 siswa tuntas dan tergolong

klasifikasi kurang, lalu meningkat pada

siklus I menjadi 63,3% atau 19 siswa

tuntas dengan klasifikasi cukup. Semakin

meningkat pada siklus II menjadi 86,7%

atau 26 siswa tuntas dengan klasifikasi

sangat baik. Berdasarkan data-data

tersebut membuktikan bahwa penggunaan

media papan wayang pada materi

penjumlahan bilangan bulat dapat

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV

SDN Punten 01 Batu.
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YANG BELAJAR MENGGUNAKAN LKS DENGAN SISWA
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SISWA KELAS V SDN KETAWANGGEDE 1 KOTA MALANG
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Abstrak

Guru memiliki segudang tugas dan kewajiban yang sangat menyita waktunya, mulai dari

mempersiapkan pembelajaran, mengajar di kelas, mengevaluasi dan mengoreksi, sampai pada tugas

administrasi yang masih dibebankan kepadanya. Hal inilah yang sering menjadi alasan ketidak

berdayaan guru untuk mengembangkan diri dalam hal menyusun dan mengembangkan bahan ajar,

sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan LKS dari penerbit. Padahal LKS

yang ada di sekolah atau LKS dari penerbit hanya LKS yang memindah sebuah jawaban dari

materi yang terurai pada awal halaman.

Modul adalah suatu kesatuan yang bulat dan lengkap yang terdiri dari serangkaian kegiatan

belajar yang secara empiris telah memberi hasil belajar yang efektif untuk mencapai tujuan yang

dirumuskan secara jelas dan spesifik. Lembar Kegitan Siswa ( LKS) bisa diartikan lembaran-

lembaran yang digunakan siswa sebagai pedoman dalam pembelajaran, serta berisi tugas yang

dikerjakan oleh siswa baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dilakukan peserta didik.

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneltian kuantitatif dengan

pendekatan rancangan eksperimen semu (quasi experimental). Pada rancangan penelitian ini,

peneliti menggunakan tes awal (pre test) yaitu test yang diberikan sebelum perlakuan dan tes akhir

(post test) yaitu tes yang diberikan setelah perlakuan. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas

VA dan VB SDN Ketawanggede 1 Kota Malang. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan

data dalam penelitian ini adalah soal tes untuk tes awal dan tes akhir, sedangkan analisis data yang

digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antar siswa yang belajar

menggunakan LKS dengan siswa yang belajar menggunakan bahan ajar modul siswa kelas V SDN

Ketawanggede 1. Hal ini dilihat dari hasil penghitungan uji hipotesis dengan menggunakan t-test

Pooled Varian harga t
hitung 

lebih besar dari t
tabel  

dengan  taraf signifikansi 5% yaitu 7.061 > 2.68.

Berdasarkan analisis data dan pembahasan secara keseluruhan disimpulkan bahwa nilai rata-

rata siswa yang belajar menggunakan LKS sebesar 6.90, dengan ketuntasan belajar sebesar

94,25%. Sedangkan siswa yang belajar menggunakan bahan ajar modul sebesar 27.59 dengan

ketuntasan belajar sebesar 97,58%. Hasil pengujian hipotesis berdasarkan kriteria ketentuannya,

apabila t
hitung 

> t
tabel 

yaitu 7.061 > 2.68 maka ada perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar

menggunakan LKS dengan siswa yang belajar menggunakan bahan ajar modul siswa kelas V di

SDN Ketawanggede 1 Kota Malang. Disarankan untuk guru mata pelajaran khusunya mata

pelajaran IPS dalam menggunakan LKS, sebaiknya guru menyusun sendiri LKS yang akan dipakai.

Karena LKS dari penerbit yang sekarang ini banyak beredar, penyusunannya kurang sesuai

dengan syarat-syarat penyusunan LKS yang sebenarnya.

Kata kunci: Prestasi Belajar, IPS, LKS, Bahan Ajar Modul.

Abstract

Teachers have a lot of tasks and duties that take their time. They are preparing the

teaching learning process, teaching, evaluating, correcting and even doing some

administrations. These are the reasons why teachers cannot develop themselves in arranging
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and developing teaching material. Therefore, the class use published job sheet. In yet, this job

sheet is only transferring answers from the previous pages.

Module is a whole learning activities that has given an effective achievement to achieve

the clear and specific objective empirically. Job sheet is sheets which are used by the students

as the basis in learning. It also contains task that should be done by the students such as

questions or activities.

This research is quasi experimental research. The researcher uses pre-test and post-test.

The subjects of this research are students of grade VA and VB SDN Ketawanggede 1 Kota

Malang. The instruement of this research is test and it is analyzed by using descriptive

quantitative analysis.

The result shows that there is a significance difference between the two groups. It is proven

by the result of hypothesis testing using t-test Pooled Varian which t
count  

is bigger than t
table  

with

the level of significance 5% , the result is 7.061 > 2.68.

Based on the data analysis and the discussion, it can be concluded that the average scores

of the students who use job sheet is 6.90, with the learning accomplishment 94,25%. Whereas

students who use module, the average score is 27.59 which the learning accomplishment

97,58%. The result of hypothesis testing based on the criteria of success is when t
count  

>  t
table

equals 7.061 > 2.68. It means that there is difference achievement between those who use job

sheet and those who use module. The researchers suggest to the teachers especially Social

subject teacher in using job sheet, they should arrange it themselves because the published job

sheet is not appropriate.

Keyword: Achievement, Social Subject, Job Sheet, Module.

PENDAHULUAN

Berlakunya kurikulum baru, yaitu

KTSP memberikan nuansa baru

dalam dunia pendidikan, terutama

nuansa aktivitas pembelajaran yang

diselenggarakan di kelas oleh guru. Guru-

guru diharapkan semaksimal mungkin

memberikan sentuhan pembelajaran yang

berbeda dari tahun-tahun sebelumnya

dengan membuat inovasi dan penciptaan

kreativitas yang dapat memunculkan

sesuatu yang baru, baik dalam hal metode,

media, maupun sumber belajar yang

lebih memadai dan bermakna.

Seiring dengan tuntutan kurikulum yang

berlaku saat ini, guru-guru dipacu untuk

mampu mengembangkan profesionalisme

melalui daya kreasinya dalam menciptakan

pembelajaran yang lebih baik dari tahun-

tahun sebelumnya. Kreativitas ini bukan

hanya dalam hal menciptakan metode dan

strategi pembelajaran yang lebih menarik,

bermakna, dan menyenangkan, tetapi

juga dalam penyediaan sarana belajar yang

lebih variatif dan fungsional agar mampu

mendukung kelancaran dan keberhasilan

pembelajaran peserta didik. Sebagai guru

yang kualifikasinya minimal S-1 tentu

sudah memiliki bekal yang relatif memadai

tentang bagaimana menuliskan bahan

ajarnya ke dalam bentuk baku yang mudah

diperbanyak, yaitu dalam bentuk cetak,

dapat berupa handout, LKS, maupun

modul. Keberadaan buku ajar bukan

satu-satunya sarana pembelajaran bagi

peserta didik saat ini, meskipun buku ajar

berisi materi seperti yang ditetapkan

dalam kurikulum, peserta didik juga

memerlukan pegangan sumber belajar

lainnya agar pembelajaran lebih hidup

dan terarah.

Berdasarkan hasil observasi pada

tanggal 15 Maret 2012, menurut salah

seorang guru pada kenyataannya guru

memiliki segudang tugas dan kewajiban

yang sangat menyita waktunya, mulai dari

mempersiapkan pembelajaran, mengajar di

kelas, mengevaluasi dan mengoreksi,

sampai pada tugas administrasi yang masih

dibebankan kepadanya. Hal inilah yang

sering menjadi alasan ketidak berdayaan

guru untuk mengembangkan diri dalam hal

menyusun dan mengembangkan bahan ajar.

Akhirnya, proses pembelajaran berlangsung

dengan menggunakan LKS dari penerbit.

Padahal LKS yang ada di sekolah atau
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LKS dari penerbit hanya LKS yang

memindah sebuah jawaban dari materi

yang terurai pada awal halaman. Selain itu

LKS dari penerbit hanya memuat

rangkuman materi dan soal-soal pilihan

ganda sama soal essay, tidak ada

pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan,

serta tidak adanya lembar pedoman

bagi siswa untuk melakukakan kegiatan

yang terperogram.

Menurut Dhari dan Haryono  (dalam

Wandhiro, 2011:5) yang dimaksud dengan

lembar kegiatan siswa adalah “lembaran

yang berisi pedoman bagi siswa untuk

melakukan kegiatan yang terprogram”.

Setiap LKS berisikan antara lain: uraian

singkat materi, tujuan kegiatan, alat/bahan

yang diperlukan dalam kegiatan, langkah

kerja pertanyaan–pertanyaan untuk

didiskusikan, kesimpulan hasil diskusi,

dan latihan soal. LKS juga dijadikan

sebuah tolak ukur untuk nilai dirapot.

Padahal menurut Menurut Dhari dan

Haryono (dalam Wandhiro, 2011:5)

“Prinsipnya lembar kegiatan siswa adalah

tidak dinilai sebagai dasar perhitungan

rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi

yang berhasil menyelesaikan tugasnya serta

diberi bimbingan bagi siswa yang

mengalami kesulitan”. Oleh karena itu

peneliti mencoba membandingkan

prestasi belajar antara siswa yang belajar

menggunakan LKS dengan siswa yang

belajar bahan ajar modul. Modul adalah

suatu kesatuan yang bulat dan lengkap

yang terdiri dari serangkaian kegiatan

belajar yang secara empiris telah memberi

hasil belajar yang efektif untuk mencapai

tujuan yang dirumuskan secara jelas dan

spesifik Modul yang digunakan dalam

penelitian ini ialah modul yang dibuat

sendiri oleh penulis dengan memperhatikan

aturan-aturan dalam penyusunan modul.

Berdasarkan uraian di atas penulis

marasa tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Perbadaan Prestasi Belajar

IPS Antara Siswa Yang Belajar

Menggunakan LKS Dengan Siswa Yang

Belajar Menggunakan Bahan Ajar Modul

Siswa Kelas V SDN Ketawanggede 1

Kota Malang”.

A. Hakikat Pembelajaran

1. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran merupakan kegiatan

belajar-mengajar yang diselenggarakan

untuk mencapai tujuan yang direncanakan.

Pembelajaran sebagai proses yang

diselenggarakan untuk membelajarakan

siswa dalam memperoleh dan memproses

pengetahuan, ketrampilan dan sikap

(Dimyati, 2009:157). Sedangkan menurut

Gagne dan Brigs (dalam Akbar, 2003:27)

“pembelajaran adalah upaya yang

dilakukan guru dengan tujuan untuk

membantu siswa agar ia belajar dengan

mudah. Berbeda dengan Usman (dalam

Jihad & Haris, 2009:12) juga

mendefinisikan “pembelajaran merupakan

serangkaian perbuatan guru dan siswa

atas dasar hubungan timbal balik yang

berlangsung dalam situasi edukatif untuk

mencapai tujuan tertentu”.

2. Tujuan Pembelajaran

Suatu sistem pembelajaran selalu

mengalami dan mengikuti tiga tahap, yakni

tahap menentukan dan merumuskan

tujuan, perencanaan proses yang akan

ditempuh, dan tahap evaluasi. Dalam

pembelajaran, perumusan tujuan adalah

yang utama dan setiap pembelajaran

senantiasa diarahkan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Secara

khusus, Hamalik (2007:76) menjelaskan

pentingnya rumusan tujuan dalam sistem

pembelajaran yaitu (a) untuk menilai hasil

pembelajaran. Pembelajaran dianggap

berhasil jika siswa mencapai tujuan yang

telah ditentukan; (b) untuk membimbing

siswa belajar; (c) untuk merancang sistem

pembelajaran; (d) untuk melakukan

komunikasi dengan guru-guru lainnya

dalam meningkatkan pembelajaran; dan

(e) untuk kontrol terhadap pelaksanaan

dan keberhasilan program pembelajaran.
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B. Bahan Ajar Modul

1. Pengertian Modul

Modul adalah suatu kesatuan yang

bulat dan lengkap yang terdiri dari

serangkaian kegiatan belajar yang

secara empiris telah memberi hasil

belajar yang efektif untuk mencapai tujuan

yang dirumuskan secara jelas dan spesifik,

Mbulu (2001:89). “Modul sebagai suatu

unit yang lengkap yang berdiri sendiri

dan terdiri atas suatu rangkaian belajar

yang disusun secara khusus dan jelas”

(Nasution,2000:205). Adapun menurut

Wijaya (1998:128) “modul adalah

semacam program modul terdiri atas

komponen-komponen yang berisi tujuan

belajar, bahan belajar, metode belajar, alat

dan sumber belajar dan sstem evaluasi”.

2. Tujuan Pembelajaran Modul

Selain memberikan kesempatan

kepada siswa untuk maju menurut

kecepatannya masing-masing, menurut

Mbulu (2001:90) modul juga mempunyai

tujuan yang lain, yaitu, (1) memberikan

kesempatan untuk memilih diantara

sekian banyak topik dalam rangka suatu

mata pelajaran, bidang studi, atau suatu

program, (2) Pengajaran madul yang

baik memberikan aneka ragam kegiatan,

instruksional, (3) Mengadakan penilaian

yang teratur tentang kemajuan dan

kelemahan siswa, (4) Menyediakan/

memberikan modul remedial untuk

mengolah kembali seluruh bahan yang

telah diberikan guna pemantapan

dan perbaikan, atau mengulangi

kembali bahan pelajaran untuk lebih

memantapkannya dengan menggunakan

cara-cara lain dari pada modul semula,

sehingga lebih mempermudah pemahaman

siswa. (5) Memberikan kesempatan

kepada  siswa untuk mengenal kelebihan

dan kelemahannya melalui ulangan atau

variasi dalam belajar.

C. Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

1. Pengertian Lembar Kegiatan

Siswa (LKS)

Lembar Kegitan Siswa ( LKS) bisa

diartikan lembaran-lembaran yang

digunakan siswa sebagai pedoman dalam

pembelajaran, serta berisi tugas yang

dikerjakan oleh siswa baik berupa soal

maupun kegiatan yang akan dilakukan

peserta didik. Menurut Dhari dan

Haryono (dalam Wandhiro, 2011:5) yang

dimaksud dengan “lembar kegiatan siswa

adalah lembaran yang berisi pedoman

bagi siswa untuk melakukan kegiatan

yang terprogram”. Setiap LKS berisikan

antara lain: uraian singkat materi, tujuan

kegiatan, alat/bahan yang diperlukan

dalam kegiatan, langkah kerja pertanyaan-

pertanyaan untuk didiskusikan, kesimpulan

hasil diskusi, dan latihan soal.

2. Komponen-Komponen Lembar

Kegiatan Siswa (LKS)

Adapun komponen-komponen

pembuatan LKS menurut Dhari dan

Haryono (dalam Wandhiro, 2011:9)

sebagai berikut. (1) Kata pengantar,

(2) Daftar isi, (3) Pendahuluan (berisi

analisis/daftar dari tujuan pembelajaran dan

indikator ketercapaian berdasarkan hasil

analisis dari Kompetensi Dasar Kurikulum

KTSP), (4) Bab 1 berisi tentang ringkasan

materi/penekanan materi dari pokok

bahasan tersebut, (5) Lembar kerja : berisi

berbagai soal ataupun penugasan yang

akan dikerjakan oleh siswa, (6) Bab 2

berisi tentang ringkasan materi/penekanan

materi dari pokok bahasan tersebut, (7)

Lembar kerja, (8) Daftar pustaka.

D. Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS)

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan

Sosial (IPS)

Pada Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun

2006 Tentang Standar Isi dijelaskan bahwa

“Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan
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salah satu mata pelajaran yang diberikan

mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/

MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat

peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi

yang berkaitan dengan isu sosial”.

Menurut Akbar (2010:75) IPS

merupakan perwujudan dari pendekatan

interdisipliner dari berbagai konsep

ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan

disederhanakan untuk tujuan pengajaran

disekolah.

2. Tujuan Pembelajaran Ilmu

Pengetahuan  Sosial  di Sekolah

Dasar

Mata pelajaran IPS mempunyai

beberapa tujuan. Seperti yang

dikemukakan oleh Akbar (2010:78), IPS

bertujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut. (a) Mengenal

konsep-konsep yang berkaitan dengan

kehidupan masyarakat dan lingkungannya;

(b) Memiliki kemampuan dasar untuk

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,

inkuiri, memecahkan masalah, dan

keterampilan dalam kehidupan sosial;

(c) Memiliki komitmen dan kesadaran

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan;

(d) Memiliki kemampuan berkomunikasi,

bekerjasama dan berkompetensi dalam

masyarakat yang majemuk, ditingkat

lokal, nasional dan global.

E. Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Menurut Dimyati dan Mudjiono

(2010:20) “prestasi belajar merupakan

hal yang dapat dipandang dari dua sisi

siswa dan guru”. Dari sisi siswa, prestasi

belajar merupakan tingkat perkembangan

mental yang lebih baik bila dibandingkan

pada saat sebelum belajar. Tingkat

perkembangan tersebut terwujud pada

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Sedangkan dari sisi guru prestasi belajar

merupakan saat terselesainya pelajaran.

Sedangkan menurut Sudjana (2009:3)

“prestasi belajar adalah perubahan tingkah

laku dari berbagai bidang, yang meliputi

kognitif, efektif dan psikomotorik”.

Menurut Bloom, dkk (dalam Winkel,

1996:245) yang dimaksud “prestasi belajar

adalah suatu hasil belajar dan perubahan

tingkah laku yang meliputi tingkah laku

yang meliputi juga ranah kognitif, ranah

afektif dan ranah psikomotorik.

2. Fungsi Prestasi Belajar

Dalam dunia pendidikan keberhasilan

suatu proses pengajaran biasa dinilai

dengan prestasi belajar yang diperoleh

siswa. Adapun fungsi prestasi belajar

menurut Hamalik (2007:159) adalah:

(1) Untuk diagnostik dan pengembangan.

Prestasi belajar menggambarkan kemajuan,

kegagalan dan kesulitan masing-masing

siswa, (2) Untuk seleksi. Prestasi belajar

dapat digunakan dalam rangka menyelekasi

calon siswa dalam rangka penerimaan

siswa baru/dan atau melanjutkan ke jenjang

pendidikan selanjutnya, (3) Untuk kenaikan

kelas. Prestasi belajar digunakan siswa

yang mana yang memenuhi ranking atau

ukuran dalam rangka kenaikan kelas,

(5) Untuk penempatan. Para lulusan yang

ingin bekerja pada suatu instansi atau

perusahaan perlu menyiapkan transkrip

program studi yang ditempuhnya, yang

juga memuat nilai-nilai prestasi belajar.

METODE

Rancangan penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu peneltian dengan

pendekatan kuantitatif dengan rancangan

eksperimen kuasi (quasi experimental).

Pre test Perlakuan Post test 

O1 

O3 

Modul 

LKS 

O2 

O4 

Tabel 1 Desain Penelitian
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Data dalam penelitian ini diperoleh

dengan memberikan tes, baik tes awal

(pre test) maupun tes akhir (post test),

kepada kelompok yang belajar

menggunakan LKS dengan kelompok

yang belajar menggunakan bahan ajar

modul. Dari pemberian tes ini diperoleh

nilai kemampuan awal dan kemampuan

akhir dari kedua kelompok tersebut.

Untuk menguji hipotesis mengenai

perbedaan prestasi belajar IPS antara siswa

yang belajar menggunakan LKS dengan

siswa yang belajar menggunakan bahan

ajar modul, maka dilakukan pengujian

statistika dengan menggunakan rumus

t-tes Pooled Varian. Sebelum uji hipotesis

dilakukan perlu diadakan uji prasyarat

analisis yang meliputi uji normalitas dan uji

homogenitas pada nilai gain score yang

merupakan selisih antara nilai pre-test dan

nilai post-test  dengan  menggunakan

bantuan program komputer SPSS versi

16.00 dengan taraf signifikansi 5%.

Kemudian dilakukan uji-t terhadap nilai

gain score yang merupakan selisih antara

nilai pre-test dan post-test. Uji-t ini juga

menggunakan taraf signifikansi 5%.

HASIL

Analisis Deskriptif

1. Deskripsi Perbandingan Gain Score

Antara Kelompok yang Belajar

Menggunakan LKS dengan Kelompok

yang Belajar Menggunakan Bahan

Ajar Modul

NO 

 Rentangan Gain Score 

Kelas Yang Belajar menggunakan 

LKS 

F % 

1 -5 - -10 4 -17,14% 

2 5 – 10 7 28,57% 

3 11 – 15 9 77,14% 

4 16 - 20 1 11,42% 

Jumlah 21 100 

Berdasarkan tabel 2, dapat diketahui

bahwa hasil perolehan gain score pada

kelas yang belajar menggunakan LKS

sebanyak -17,14% siswa berada pada

rentangan -5 - -10, sebanyak 28,57%

Tabel 2 Deskripsi Data gain Score Kelas Yang Belajar Menggunakan LKS

NO 
Reantangan 

Gain Score 

Kelas Yang Belajar Menggunakan 

Bahan Ajar Modul 

F % 

1 10 – 15 2 4,31% 

2 16 – 20 8 27,58% 

3 21 – 25 2 2,9% 

4 26 – 30 4 20,68% 

5 31 – 35 1 2,03% 

6 36 - 40 3 2,06% 

7 41 - 45 0 0 

8 46 - 50 2 16,72% 

Jumlah      22      100 

siswa berada pada rentang 5 – 10,

sebanyak 77,14% siswa berada pada

rentangan 11 – 15, sebanyak 11,42%

siswa berada pada rentangan 16- 20.

Tabel 3. Deskripsi Data gain Score Kelas Yang Belajar Menggunakan Bahan Ajar Modul
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1.502 .227
Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

GAIN SCORE

F Sig.

Levene's Test for

Equality of Variances

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui

bahwa hasil perolehan gain score pada

kelas yang belajar menggunakan bahan

ajar modul sebanyak 4,31% berada

pada rentangan 10 - 15, sebanyak 27,28%

siswa berada pada rentangan 16 - 20,

sebanyak 2,9% siswa berada pada

rentangan 21 - 25, sebanyak 20,68%

siswa berada pada rentangan 26 – 30,

sebanyak 2,03% siswa pada rentangan 31

– 35, sebanyak 2,06% siswa pada

rentangan 36 – 40, sebanyak 0% siswa

yang berada pada rentangan 41 – 45,

sebanyak 16,72 siswa yang berada pada

rentangan 46 – 50.

Analisis Statistik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis

menggunakan uji-t dilakukan uji prasyarat

analisis yaitu normalitas dan homogenitas

pada kedua kelas.

1. Uji Normalitas

a) Deskripsi Uji Normalitas Antara

Kelompok yang Belajar Menggunakan

LKS dengan Kelompok yang Belajar

Menggunakan Bahan Ajar Modul

Tabel 4. Deskripsi uji normalitas antara kelompok yang belajar menggunakan LKS dengan

kelompok yang belajar menggunakan bahan ajar modul

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

43

17.49

14.128

.150

.150

-.105

.986

.285

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

GAIN SCORE

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Dari Tabel 4, dapat diketahui bahwa

Asymp. Sig. (2-tailed) data subjek

penelitian antara kelompok yang belajar

menggunakan LKS dengan kelompok yang

belajar menggunakan bahan ajar modul

pada uji normalitas dengan teknik

Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar

0.285. Berdasarkan ketentuan distribusi

normalitas, apabila Asymp. Sig. (2-tailed)

> 0.05, yaitu 0.285 > 0.05 maka dapat

disimpulkan bahwa distribusi nilai gain

score antara siswa yang belajar

menggunakan LKS dengan siswa yang

belajar menggunakan bahan ajar modul

adalah normal.

2. Uji Homogenitas

a) Deskripsi Uji Homogenitas Antara

Kelompok yang Belajar Menggunakan

LKS dengan Kelompok yang Belajar

Menggunakan Bahan Ajar Modul

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas Antara Kelompok yang Belajar Menggunakan LKS Dengan

Kelompok yang Belajar Menggunakan Bahan Ajar Modul
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Dengan taraf signifikansi 5% dan N=

43 maka F
tabel 

sebesar 4.08. Ternyata

F
hitung  

antara kelompok yang belajar

menggunakan LKS dengan kelompok yang

belajar menggunakan bahan ajar modul

berdasarkan hasil analisis data dengan

program SPSS  16.0 for windows

diperoleh nilai sebesar 1.502. F
hitung 

< F
tabel,

yaitu 1.502 < 4.08. Hal tersebut

menunjukkan bahwa gain score antara

kelompok yang belajar menggunakan LKS

dengan kelompok yang belajar

menggunakan bahan ajar modul homogen.

3. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan statistik

parametrik dan untuk menguji hipotesis

menggunakan uji-t namun dengan syarat

populasi harus berdistribusi normal dan

homogen. Karena jumlah siswa antara kelas

VA dan VB tidak sama yaitu, VA berjumlah

22 dan VB berjumlah 21 maka rumus

yang digunakan ialah t-test dengan Pooled

Varian . Untuk melihat harga t-tabel

digunakan dk = n
1
 + n

2
 - 2 (Sugiyono,

2009:196).

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

n1 n2 s1 s2 ẍ1 ẍ2 t 

22 21 10.491 8.584 27.59 6.90 7.061 

 

Dengan taraf signifikansi 5% dan

N = 41, maka nilai t
tabel

 = 2.68 dapat

diketahui bahwa t-test data subjek

penelitian antara kelompok yang belajar

menggunakan LKS dengan kelompok yang

belajar menggunakan bahan ajar modul

pada uji hipotesis dengan menggunakan

rumus t-test  Pooled Varian adalah sebesar

7.061. Berdasarkan kriteria ketentuannya,

apabila t
hitung 

> t
tabel 

, yaitu 7.061 > 2.68

maka dapat disimpulkan bahwa ada

perbedaan prestasi belajar antara siswa

yang belajar menggunakan LKS dengan

siswa yang belajar dengan bahan ajar

modul

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan

pembahasan secara keseluruhan

disimpulkan bahwa:
1. Prestasi siswa yang belajar

menggunakan LKS, nilai rata-rata

sebesar 6.90,dengan ketuntasan belajar

sebesar 94,25%.

2. Prestasi siswa yang belajar

menggunakan bahan ajar modul, nilai

rata-rata sebesar 27.59, dengan

ketuntasan belajar sebesar 97,58%.

3. Hasil pengujian hipotesis dengan

menggunakan t-test Pooled Varian

harga t
hitung 

lebih besar dari t
hitung

dengan  taraf signifikansi 5% yaitu

7.061 > 2.68. Maka ada perbedaan

prestasi belajar antara siswa yang

belajar menggunakan LKS dengan

siswa yang belajar menggunakan bahan

ajar modul siswa kelas V di SDN

Ketawanggede 1 Kota Malang.
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Abstrak

Mutu pendidikan menjadi tantangan yang penting pada aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan

oleh era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Fenomena yang terjadi pada

pembelajaran disekolah dasar, khususnya daerah pesisir memerlukan sumber daya manusia yang

berkualitas. SDM yang berkualitas diharapkan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya

alam yang tersedia. Pembelajaran di sekolah dasar contohnya di Kota Tarakan sudah berjalan

dengan baik, dilengkapi dengan sarana prasarana belajar yang memadai, situasi sekolah yang

nyaman, dan guru-guru yang memiliki kompetensi dibidangnya cukup banyak. Namun, hal lain

yang terjadi di daerah pesisir Pulau Tarakan khususnya daerah Binalatung yang masyarakatnya

sebagian besar menggantungkan hidup bekerja sebagai nelayan, petani rumput laut, bahkan tidak

jarang anak-anaknya ikut menjadi nelayan dan meninggalkan pelajaran untuk membantu orang

tuanya mencari nafkah. Melalui lesson study yang dilaksanakan di kelas 1 SDN 016 Tarakan, guru

model dan observer mendapat pengalaman yang sangat berharga karena terbantu dalam mengamati

siswa-siswa yang bermasalah agar lebih diperhatikan dan siswa yang pintar menjadi terfasilitasi

belajar lebih baik lagi serta proses pembelajaran ini menjadi refleksi bagi guru-guru bahwa

mengajar dengan tim menjadi lebih bermanfaat serta sebagai evaluasi bagi guru dalam mengajar.

Kata Kunci: Lesson Study, Profesionalisme Guru, Pesisir Pulau Tarakan

Abstract

Quality education is a significant challenge in the aspects of life. It because by global-

ization and rapid technological developments. The phenomenon that occurs on learning in

primary schools, especially coastal areas requires qualified human resources. Qualified human

resources are expected to utilize and manage the natural resources available. Learning in

primary school, for example, in the town of Tarakan already well underway. Equipped with

adequate learning infrastructure, schools were comfortable situation, and teachers who are

competent enough in their field. However, something else is happening in the coastal areas in

particular Tarakan Island Binalatung area where people mostly depend fishermen, seaweed

farmers, even less so their children participate in fishing and leave lessons to aid her parents

earn a living. Through lesson study conducted in the first grade at SDN 016 Tarakan, the model

teacher and observer gain valuable experience as assisted in observing students with problems

to be more attention and students are smart be facilitated learn better and this learning process

be a reflection of the teachers that teach the team becomes more useful as well as for the

evaluation of teachers in teaching.

Keywords: Lesson Study, Teacher Professionalism, Coastal Tarakan Island

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan menjadi tantangan

yang penting pada aspek kehidupan,

pada saat ini sudah tidak dapat ditawar

lagi. Hal ini dikarenakan oleh era

globalisasi dan perkembangan teknologi

yang  semakin pesat. Pada era

globalisasi  dan perkembangan teknologi

mempersyaratkan bangsa Indonesia

untuk mengarahkan pikiran dan seluruh
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potensi sumber daya yang dimiliki agar

dapat memperoleh kesempatan dalam

berbagai sisi kehidupan. Ini berarti perlu

adanya peningkatan sikap kompetitif

secara sistematik dan berkesinambungan

melalui pendidikan. Perkembangan zaman

yang pesat sekarang ini tidak hanya

menuntut manusia dapat menghargai

teknologi melalui pembelajaran yang

berkualitas, karena hakekat belajar adalah

pengembangan sejumlah kompetensi adatif

yang terkait dengan perubahan kondisi kini

dan kondisi masa depan (Herianto, 2004).

Berbagai upaya telah ditempuh dalam

usaha meningkatkan mutu pendidikan,

salah satunya adalah dengan pengembangan

kurikulum. Pengembangan kurikulum

saat ini menekankan pada bagaimana siswa

belajar dan bukan pada apa yang dipelajari

siswa. Pembelajaran diubah dari metode

transfer ilmu pengetahuan menjadi

bagaimana siswa itu belajar dengan

sendirinya dan menempatkan seorang guru

sebagai fasilitator, mediator, penilai, dan

pengarah. Sejalan dengan hal tersebut

seorang guru diharapkan mengembangkan

dirinya sebagai pengajar, bukan lagi

sebagai seseorang yang tahu akan

segalanya tetapi dituntut sebagai fasilitator

yang mampu memotivasi peserta didik

untuk mengembangkan diri. Disini, guru

senantiasa harus inovatif dalam mengelola

pembelajaran, tidak lagi pembelajaran itu

didominasi oleh guru (teacher centered),

sehingga pembelajaran menjadi bermakna

serta membuat siswa menguatkan

pemahamannya terhadap suatu konsep.

Inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan

oleh guru melalui pengembangan model

atau metode pembelajaran.

Fenomena yang terjadi pada

pembelajaran disekolah dasar, khususnya

daerah pesisir memerlukan sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas. SDM

yang berkualitas diharapkan dapat

memanfaatkan dan mengelola sumber

daya alam yang tersedia. Berkaitan dengan

peningkatan mutu pendidikan yang

didalamnya terdapat SDM menjadikan

pendidikan memiliki peran yang utama,

baik dari aspek sarana prasarana, pendidik

dan tenaga kependidikan, pembiayaan,

penilaian, pengelolaan, dan proses

pembelajaran. Pembelajaran di sekolah

dasar contohnya di Kota Tarakan sudah

berjalan dengan baik, dilengkapi dengan

sarana prasarana belajar yang memadai,

situasi sekolah yang nyaman, dan

guru-guru yang memiliki kompetensi

dibidangnya cukup banyak. Namun, hal

lain yang terjadi di daerah pesisir khususnya

daerah Binalatung yang masyarakatnya

sebagian besar menggantungkan hidup

bekerja sebagai nelayan, petani rumput

laut, bahkan tidak jarang anak-anaknya

ikut menjadi nelayan dan meninggalkan

bangku pendidikan untuk membantu orang

tuanya mencari nafkah.

Berdasarkan data yang dimiliki

terdapat beberapa fakta yang berkaitan

dengan pemenuhan mutu pendidikan

sebagai berikut :
1. Sebagian besar guru-guru sekolah dasar

di Binalatung mengalami kesulitan dalam

penyusunan perangkat pembelajaran

dan mengembangkan pembelajaran

yang inovatif.

2. Proses pembelajaran yang dilakukan

masih kurang dalam memotivasi siswa

untuk belajar, penekanan pada proses

belajar, bahkan cenderung mengarah

pada hasil akhir yang menjadi tujuan

utama.

3. Materi pelajaran yang disampaikan

kurang menantang siswa untuk

berpikir dan kreatif, akibatnya siswa

hanya mendengar penjelasan yang

disampaikan guru dan ketika jam

pulang tidak ada pengetahuan yang

diingat siswa, hal ini terbukti ketika

pembelajaran berikutnya diberikan

pertanyaan yang terkait materi

sebelumnya siswa tidak mampu untuk

menjelaskan.

4. Pembelajaran yang dilaksanakan

cendrung satu arah, yaitu guru

pemegang kendali penuh dalam proses
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pembelajaran, dan tidak ada penilaian

proses pada siswa. Bahkan perangkat

pembelajaran yang dimiliki guru-guru

hanya sebagai pelengkap syarat

administrasi yang berupa dokumen

RPP. Akibatnya guru kurang tertantang

untuk melakukan inovasi, kreasi dalam

melaksanakan pembelajaran.

5. Keterbatasan jumlah SDM yang ada

disekolah dasar, kurangnya referensi

pendukung berupa buku-buku pelajaran,

kit percobaan masih kurang, kurang

terbangunnya sistem komunikasi

antar guru untuk mengevaluasi

pelaksanaan proses pembelajaran,

kurang terbangunnya komunikasi belajar

antara guru dengan siswa terutama

siswa yang kurang mampu baik secara

akademik maupun ekonomi merupakan

penyebab rendahnya kualitas mutu

pendidikan. Permasalahan ini tentunya

akan berdampak besar terhadap proses

pembelajaran.

6. Sebagian besar guru-guru di SDN 016

Tarakan mengalami kesulitan dalam

membuat karya tulis ilmiah dengan

mengembangkan pembelajaran yang

inovatif.

Untuk memecahkan persoalan di atas,

maka perlu dilakukan perbaikan proses

permbelajaran dan memperbaiki mindset

guru. Guru yang profesional adalah guru

yang mampu membelajarkan siswanya

melalui proses pembelajaran yang

interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, memotivasi untuk aktif, kreatif,

mandiri sesuai bakat, minat, perkembangan

fisik dan psikologis siswa. Ketika proses

pembelajaran meningkat dan bermutu

tentunya hasil tes juga akan meningkat

karena merupakan dampak dari proses

pembelajaran. Perbaikan proses

pembelajaran dapat dilakukan dengan

pendekatan Lesson Study sebagai alternatif

untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan

melalui pembimbingan karya tulis ilmiah

dapat meningkatkan profesionalisme guru-

guru di sekolah dasar dalam meningkatkan

kualitas pembelajaran.

Pelaksanaan Lesson Study

ditekankan pada 3 tahap yaitu  Plan

(merencanakan atau merancang), Do

(melaksanakan), dan See (mengamati,

dan sesudah itu merefleksikan hasil

pengamatan) (Sutopo dan Ibrohim,

2006). Siklus pengkajian pembelajaran

dilaksanakan dalam tiga tahapan, seperti

diperlihatkan dalam Gambar 1

Tahap perencanaan (Plan) bertujuan

untuk menghasilkan rancangan

pembelajaran yang diyakini mampu

membelajarkan siswa secara efektif serta

membangkitkan partisipasi siswa dalam

pembelajaran. Perencanaan ini dilakukan

secara kolaboratif oleh beberapa orang

guru yang termasuk dalam suatu kelompok

Lesson Study (jumlah bervariasi 6-10

orang). Biasanya ditetapkan dulu siapa

guru yang akan menjadi guru model,

kemudian guru model menyusun RPPnya.

Para guru kemudian bertemu dan berbagi

ide menyempurnakan rancangan

pembelajaran yang sudah disusun untuk

menghasilkan cara pengorganisasian

materi, proses pembelajaran, maupun

penyiapan media pembelajaran yang

dianggap paling baik.  Semua komponen

yang tertuang dalam rancangan

pembelajaran ini kemudian disimulasikan

sebelum dilaksanakan dalam kelas. Pada

tahap ini juga ditetapkan prosedur

pengamatan dan instrumen yang diperlukan

dalam pengamatan

Tahap pelaksanaan (Do) dimaksudkan

untuk menerapkan rancangan pembelajaran

yang telah direncanakan. Salah satu anggota

kelompok berperan sebagai guru model

dan anggota kelompok lainnya mengamati

(observer). Fokus pengamatan diarahkan

pada kegiatan belajar siswa dengan

berpedoman pada prosedur dan instrumen

yang telah disepakati pada tahap

perencanaan, bukan pada penampilan guru

yang sedang bertugas mengajar. Selama

pembelajaran berlangsung, para pengamat/

observer tidak diperkenankan mengganggu

proses pembelajaran walaupun mereka
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boleh merekamnya dengan kamera video

atau kamera digital.  Tujuan utama

kehadiran pengamat/observer adalah

belajar dari pembelajaran yang sedang

berlangsung

Tahap pengamatan dan refleksi

(See) dimaksudkan untuk menemukan

kelebihan dan kekurangan pelaksanaan

pembelajaran. Guru yang bertugas sebagai

pengajar mengawali diskusi dengan

menyampaikan kesan dan pemikirannya

mengenai pelaksanaan pembelajaran.

Kesempatan berikutnya diberikan kepada

guru yang bertugas  sebagai pengamat.

Selanjutnya pengamat dari luar juga

mengemukakan apa Lesson Learned yang

dapat diperoleh dari pembelajaran yang

baru berlangsung. Kritik dan saran

disampaikan secara bijak tanpa

merendahkan atau menyakiti hati guru

yang membelajarkan, semuanya demi

perbaikan praktik ke depan. Berdasarkan

semua masukan dapat dirancang kembali

pembelajaran berikutnya yang lebih baik.

METODE

Penelitian yang dilakukan termasuk

penelitian deskriptif. Menurut Darmadi,

2011: 34 penelitian deskriptif disebut

penelitian pra eksperimen, karena dalam

penelitian ini melakukan eksplorasi,

menggambarkan dengan tujuan untuk dapat

menerangkan dan memprediksi terhadap

suatu gejala yang berlaku atas dasar data

yang diperoleh di lapangan.

Penelitian ini bertempat di SD Negeri

016 Tarakan pada semester ganjil tahun

ajaran 2016-2017. Subjek penelitian ini

adalah guru-guru SD Negeri 016 Tarakan

dan SD Negri 045 Tarakan yang berjumlah

29 orang. Adapun metode pelaksanaan

penelitian dilaksanakan sebagai berikut:
1. Menyusun jadwal kegiatan yang akan

dilaksanakan di SDN 016 Tarakan

2. Berkomunikasi via telepon dan surat

melalui kepala sekolah meminta guru-

guru SDN 016 Tarakan dan SDN 045

Tarakan berkumpul untuk mengikuti

workshop penyusunan perangkat

pembelajaran berbasis Lesson Study.

3. Mempersiapkan materi workshop

terkait konsep, prinsip, dan praktik

pembelajaran Lesson Study.

4. Melaksanaan kegiatan workshop les-

son study dan pengembangan teach-

ing plan bagi guru model bersama-

sama dengan tim observer.

5. Melakukan pendampingan guru model

dengan melaksanakan kegiatan Les-

son Study di SDN 016 Tarakan

6. Melakukan pendampingan penulisan

Karya Tulis Ilmiah dengan melibatkan

seluruh guru-guru SDN 016 Tarakan

dan SDN 045 Tarakan.

7. Melakukan evaluasi pelaksanaan

kegiatan bersama guru-guru SDN 016

Tarakan dan SDN 045 Tarakan untuk

penyempurnaan dan langkah tindak

lanjut berikutnya.

Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan metode deskriptif dengan

menggambarkan hasil-hasil dari

pelaksanaan lesson study bagi guru-guru

yang terlibat sebagai guru model dan

observer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian melalui  kegiatan

workshop lesson study, dan pengembangan

teaching plan, dilaksanakan dengan tahapan

sebagai berikut.
a. Melaksanakan workshop sesuai dengan

jadwal yang ditentukan

b. Melaksanakan pendampingan dalam

menyusun perangkat pembelajaran

c. Menyusun Silabus, RPP, tes, media,

dan perangkat pembelajaran berbasis

lesson study.

d. Menyusun alat evaluasi hasil belajar

dan evaluasi pelaksanaan lesson study.

Selanjutnya kegiatan Open lesson

(mempraktekkan  do, dan see.) siklus I,

dengan tahapan sebagai berikut.
a. Pertemuan singkat (briefing) dipandu

fasilitator
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b. Guru model mengemukakan rencana

singkat (rencana pembelajaran, tujuan,

kedudukan materi ajar dalam kurikulum)

c. Fasilitator mengingatkan observer untuk

tidak mengintervensi proses belajar

mengajar

d. Observer dipersilahkan memilih tempat

strategis sesuai rencana pengamatan

e. Guru model melaksanakan proses

belajar mengajar

f. Fasilitator menyampaikan agenda

refleksi

g. Setiap peserta diberi kesempatan

berbicara, berbicara berdasarkan

temuan pengamatan

h. Masukan difokuskan pada “bagaimana

siswa belajar”

i. Guru model menyampaikan kejadian

yang sesuai dan tidak sesuai dalam

proses belajar mengajar

j. Fasilitator memberi kesempatan ob-

server berkomentar berdasarkan hasil

pengamatannya

k. Fasilitator merangkum diskusi yang

telah disampaikan oleh guru model dan

observer.

l. Fasilitator mengucapkan terimakasih

dan mengumumkan kegiatan lesson

study berikutnya.

m. Mendampingi guru model dan observer

untuk menyusun persiapan mengajar

(plan) pada siklus ke II.

n. Mendampingi penyusunan karya tulis

ilmiah dari pelaksanaan lesson study

siklus I

Open lesson (mempraktekkan  do,

dan see.) siklus II, pendampingan

penyusunan karya ilmiah guru dengan

tahapan sebagai berikut.
a. Pertemuan singkat (briefing) dipandu

fasilitator

b. Guru model mengemukakan rencana

singkat (rencana pembelajaran, tujuan,

kedudukan materi ajar dalam kurikulum)

c. Fasilitator mengingatkan observer untuk

tidak mengintervensi proses belajar

mengajar

d. Observer dipersilahkan memilih tempat

strategis sesuai rencana pengamatan

e. Guru model melaksanakan proses

belajar mengajar

f. Fasilitator menyampaikan agenda

refleksi

g. Setiap peserta diberi kesempatan

berbicara, berbicara berdasarkan

temuan pengamatan

h. Masukan difokuskan pada “bagaimana

siswa belajar”

i. Guru model menyampaikan kejadian

yang sesuai dan tidak sesuai dalam

proses belajar mengajar

j. Fasilitator memberi kesempatan

observer berkomentar berdasarkan hasil

pengamatannya

k. Fasilitator merangkum diskusi yang

telah disampaikan oleh guru model dan

observer.

l. Fasilitator mengucapkan terimakasih

dan mengumumkan kegiatan lesson

study berikutnya.

m. Mendampingi guru model dan observer

untuk menyusun persiapan mengajar

(plan) pada siklus ke II.

n. Mendampingi penyusunan karya tulis

ilmiah dari pelaksanaan lesson study

siklus II.

Pengenalan Lesson Study di kalangan

guru SDN 016 Tarakan dan SDN 045

Tarakan telah dilakukan Workshop

Lesson Study pada tanggal 19 November

2016. Kegiatan Workshop Lesson Study

yang dihadiri oleh dari Universitas Borneo

Tarakan, Kepala SDN 016 Tarakan,

Kepala SDN 045 Tarakan, dan 29 peserta

dari kalangan guru. Kegiatan tersebut

telah berhasil mencapai tujuannya, yakni

mengenalkan lesson study, memberi

pemahaman tentang konsep, prinsip,

merancang kegiatan lesson study,

mensimulasikan hasil rancangan kegiatan

lesson study, praktik lesson study, dan

mengembangkan penelitian yang terkait

dengan kegiatan lesson study untuk

meningkatkan mutu dan profesionalisme

guru.

Kegiatan workshop dimulai

penyampaian materi yang menjelaskan

tentang pengertian dan pelaksanaan
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lesson study serta pemutaran video

pembelajaran oleh Ibu Kadek Dewi

Wahyuni Andari, M.Pd selaku pendamping

pelaksanaan program perluasan lesson

study. Dalam kegiatan ini ada beberapa

isu-isu menarik disampaikan oleh peserta

workshop Lesson Study, yaitu strategi yang

perlu diambil untuk mengatasi siswa yang

tidak fokus dalam pembelajaran misalnya

bermain atau sibuk dengan kegiatan lain.

Isu ini menunjukkan bahwa masih perlu

adanya peningkatan dan terbangunnya

komunitas belajar siswa dari guru melalui

lesson study. Lesson Study dapat

digunakan sebagai metode pembelajaran,

bukan hanya pembinaan profesi guru.

Lesson study bertujuan untuk

meningkatkan kolegalitas antar guru dalam

membelajarkan siswa melalui tukar

pengalaman dalam kegiatan Lesson Study,

meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan

tugas mengajar oleh guru (iklim

keterbukaan, tanggung jawab, kerja

terencana dan terevaluasi), terbangunnya

komunitas belajar antar guru, antar siswa,

dan antara siswa dengan guru,

meningkatnya kemampuan belajar siswa

di Tarakan khususnya siswa SDN 016

Tarakan dan SDN 045 Tarakan terutama

aspek kognitif tingkat tinggi dan aspek

afektif, meningkatnya pemenuhan hak

belajar setiap siswa.

Selain itu, isu lain menarik yang

disampaikan oleh peserta lesson study

terkait dengan jumlah observer yang hadir

terlalu banyak akan mengganggu siswa

belajar, pertanyaan yang muncul pada saat

itu ”Apakah bisa diobservasi oleh beberapa

guru?”. Pertanyaan ini langsung ditanggapi

oleh pendamping, kegiatan lesson study

idealnya dalam mata pelajaran terdiri dari

seorang guru model dan lima orang

observer.

Kegiatan dilanjutkan pada siang hari,

dengan melaksanakan workshop

merancang kegiatan lesson study dan

mensimulasikan hasil rancangan kegiatan

lesson study. Rancangan perangakat

pembelajaran untuk siklus I sudah mulai

disusun oleh 1 guru model bersama

pendamping/fasilitator. Hasil rancangan

perangkat pembelajaran di tampilkan atau

di review bersama peserta workshop untuk

selanjutnya di beri saran atau masukan

guna perbaikan rancangan perangkat

pembelajaran. Hal ini sangat penting bagi

guru model dan calon observer terhadap

kekurangan atau kelebihan yang mungkin

terjadi dalam proses pembelajaran.

Perangkat yang dihasilkan dari workshop

ini akan di implementasikan untuk lesson

study hari senin tanggal 21 November

2016

Kegiatan open lesson

(mempraktekkan do dan see) dilaksanakan

selama 2 hari yaitu tanggal 21-22 Novem-

ber 2016. Open lesson berjalan lancar

sesuai dengan harapan meskipun terdapat

kendala-kendala yang berkaitan dengan

kehadiran observer. Kendala tersebut tidak

berjalan lama, tim lesson study terus

memberikan solusi ketika ada masalah

dengan cara memberikan pengertian dan

motivasi yang berkaitan dengan komitmen

guru-guru yang menjadi observer

Kegiatan open lesson dilaksanakan

di kelas I A SDN 016 Tarakan dengan

guru model bernama Ibu Nur’Aini Arsyad.

Pada siklus I guru model membawakan

materi Cerita Pendek. Kegiatan diawali

dengan menyampaikan tujuan pembelajaran

dan mengajak siswa bernyanyi bersama-

sama. Kemudian guru membentuk 5 (lima)

kelompok yang tiap kelompoknya terdiri

dari 6-7orang siswa. Kondisi kelas sangat

ribut sekali, karena kondisi kelas yang

belum pernah melaksanakan lesson study

dan dihadiri beberapa guru-guru untuk

mengamati/mengobservasi pelaksanaan

proses pembelajaran. Selama proses

pembelajaran berlangsung, guru model

mempersiapkan lembar kerja siswa untuk

dibahas oleh masing-masing kelompok.

Guru model membacakan cerita pendek,

kemudian dari cerita pendek tersebut siswa

dalam kelompoknya berdiskusi untuk
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menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada

dilembar kerja siswa. Kondisi siswa yang

sangat ribut, membuat proses pembelajaran

kurang berjalan lancar dan beberapa

kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi

tertunda. Disamping keributan siswa, tetapi

siswa dapat menjawab pertanyaan guru

melalui perwakilan siswa tiap

kelompoknya. Kemudian guru model

memberikan sebuah gambar kepada

seluruh siswa untuk menceritakan isi dari

gambar tersebut. Siswa dengan antusias

dan sangat ramai sekali ingin tampil ke

depan. Tetapi guru menunjuk 4 (empat)

siswa sesuai dengan nomor yang ada ditopi

masing-masing siswa. Siswa tampil dengan

menceritakan cerita pendek dari gambar

yang diberikan oleh guru. Diakhir

pembelajaran, siswa masih ribut dan

berjalan kesana kemari, tetapi pembelajaran

berhasil untuk disimpulkan bersama siswa

Kegiatan refleksi dipandu oleh

pendamping (Ibu Kadek Dewi Wahyuni

Andari, M.Pd). Kegiatan diskusi-refleksi

diawali dengan penjelasan dari guru model

tentang perubahan-perubahan yang terjadi

dari perencanaan (kegiatan plan). Pada

sesi pertama, guru model memaparkan

kekurangan dan kelebihan proses

pembelajaran yang baru saja dilaksanakan.

Kekurangan yang dirasakan oleh guru

model antara lain; 1) kondisi kelas yang

sangat ribut, 2) pembentukan kelompok

yang menyita banyak waktu karena siswa

belum pernah dikondisikan dengan belajar

berkelompok, 3) siswa belum terbiasa

menggunakan aksesoris topi yang berisikan

nomor karena guru model menerapkan

model pembelajaran kooperatif tipe NHT

sehingga siswa tidak fokus belajar dan

lebih memperhatikan topi yang dimiliki, 4)

kondisi ruangan yang sempit sehingga

kurang leluasa dalam pengelolaan kelas

karena jumlah siswa yang banyak, dan 5)

siswa belum terbiasa didatangi oleh guru-

guru untuk diamati sehingga konsentrasi

siswa tidak terfokus belajar. Pada sesi

kedua yang diadakan kegiatan tanya jawab

atau pemberian masukan dari beberapa

observer berdasarkan hasil pengamatan

selengkapnya dalam catatan notulen

Kegiatan lesson study dilaksanakan

dalam 2 (dua) siklus, dari pelaksanaan

tersebut terlihat perubahan-perubahan

tingkah laku siswa dalam belajar, antara

lain: 1) diawal siklus kondisi kelas sangat

ribut, pada siklus berikutnya keributan

siswa mulai teratasi dengan memberikan

kata singkat “duduk siap” siswa dengan

serentak duduk manis dan kelas menjadi

hening, 2) pembentukan kelompok diawal

siklus terdapat 2 kelompok yang kurang

memperhatikan pelajaran karena sibuk

dengan topinya dan bermain dengan teman-

temannya, permasalahan ini dapat diatasi

dengan memperbaiki formasi kelompok

belajar siswa dengan menyebar 2

kelompok yang pasif ke 3 kelompok yang

aktif belajar, dan 3) kegiatan lesson study

bagi guru model dan observer menjadi

pengalaman yang sangat berharga karena

terbantu dalam mengamati siswa-siswa

yang bermasalah agar lebih diperhatikan

dan siswa yang pintar menjadi terfasilitasi

belajar lebih baik lagi serta proses

pembelajaran ini menjadi refleksi bagi guru-

guru bahwa mengajar dengan tim menjadi

lebih bermanfaat serta sebagai evaluasi

bagi guru dalam mengajar.

Kegiatan lesson study tidak terhenti

sebatas peningkatan mutu pendidikan,

tetapi kegiatan lesson study menjadi kajian

penelitian guru-guru melalui penelitian

tindakan kelas untuk meningkatkan

profesionalisme guru. Karena guru saat ini

dituntut mengembangkan penelitian tindakan

kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan

dan profesionalisme guru. Harapan besar

tim lesson study Universitas Borneo

Tarakan, melalui kegiatan ini, guru-guru

didaerah pesisir dapat membangun dan

mengembangkan terus kegiatan lesson

study dengan menularkan isu-isu positif

dikalangan guru-guru SDN 016 Tarakan

dan SDN 045 Tarakan yang nantinya akan

menjadi motor pendidikan dalam
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meningkatkan kualitas pendidikan bagi

siswa-siswi pesisir serta mampu berinovasi

untuk mengembangkan pembelajaran yang

kreatif serta menjadi inspirasi dalam

mengembangkan penelitian-penelitian bagi

guru-guru pesisir di Kota Tarakan.

SIMPULAN

Berdasakan rangkaian kegiatan yang

telah dilaksanakan, yaitu 1) kegiatan

workshop Lesson Study sebagai alternatif

untuk meningkatkan mutu pendidikan

dengan melibatkan guru sebagai guru

model dan observer dalam proses

pembelajaran, dan 2) pengembangan

teaching plan untuk menginovasi guru-

guru untuk mengembangkan perangkat

pembelajaran serta mempersiapkan media

serta penilaian bagi siswa.

Harapan besar tim lesson study

Universitas Borneo Tarakan, melalui

kegiatan ini, guru-guru di daerah pesisir

dapat membangun dan mengembangkan

terus kegiatan lesson study dengan

menularkan isu-isu positif dikalangan guru-

guru SDN 016 Tarakan dan SDN 045

Tarakan yang nantinya akan menjadi

motor pendidikan dalam meningkatkan

kualitas pendidikan bagi siswa-siswi

pesisir serta mampu berinovasi untuk

mengembangkan pembelajaran yang

kreatif dan menjadi inspirasi dalam

mengembangkan penelitian-penelitian bagi

guru-guru pesisir di Kota Tarakan.
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Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan

pendidikan karakter mulai dari jenjang SD sampai dengan jenjang perguruan tinggi. Adapun tujuan

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum diantara juga terkait pembelajaran muatan

lokal. Penanaman pendidikan karakter melalui pembelajaran tematik terintegrasi muatan lokal

diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan pemahaman para guru dan seluruh stake holder

dalam mengaplikasikan serta memberikan teladan kepada siswanya agar krisis karakter dan moral

dapat tersisihkan. Muatan Lokal yang dipilih ditetapkan berdasarkan ciri khas, potensi dan

keunggulan daerah, serta ketersediaan lahan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik. Distribusi

nilai-nilai pokok dalam Muatan Lokal Religius, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian,

kedemokratisan, menghargai keberagaman, menghargai karya orang lain, nasionalisme.

Kata Kunci: pendidikan karakter, muatan lokal, pembelajaran tematik

PENDAHULUAN

Esensi pendidikan merupakan usaha

dalam mewujudkan insan yang berilmu

dan berkarakter. Sebagaimana tertuang

dalam pendidikan nasional Indonesia.

Pendidikan adalah suatu rencana untuk

membentuk generasi penerus bangsa

dalam suasana pembelajaran dengan

memberikan ilmu pengetahuan, agar

tercapai kemampuan, spiritual keagamaan,

kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia,

serta pengendalian diri. Adanya pendidikan

akan memberikan pengaruh positif

kepada seluruh peserta didik yang tentunya

akan menjadi generasi penerus bangsa

yang bernilai sesuai dengan ideologi

bangsa. Mengacu pada pemahaman arti

luas dan arti praktis, pendidikan itu

bertujuan untuk mentransformasikan

budaya, baik pendidikan di rumah tangga

(keluarga), di masyarakat, maupun di

sekolah, yang menunjukkan apa yang baik

di masyarakat (Sagala, 2006:227).

Pendidikan erat kaitannya dengan

pembangunan karakter manusia, dalam hal

ini adalah peserta didik sebagai generasi

penerus bangsa. Idealnya pendidikan

karakter tidak hanya ditujukan kepada

peserta didik saja tetapi juga seluruh lapisan

masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-

undang nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan  Nasional pada pasal 1

(satu) antara lain disebutkan bahwa

pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual  keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara mulai dari

masyarakat terkecil yaitu keluarga hingga

lingkup sekolah. Sekolah memegang peran

penting dalam hal mewujudkan pendidikan

karakter. Secara historis, pembangunan

pendidikan karakter bangsa merupakan

sebuah dinamika inti proses kebangsaan

yang terjadi secara terus menerus. Dalam

hal ini pemerintah indonesia sudah

mencanangkan penerapan pendidikan

karakter untuk semua tingkat pendidikan

mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai

perguruan tinggi.
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Sebagaimana Marlene Loched (1990)

mengungkapkan bahwa pendidikan dasar

esensinya merupakan suatu institusi yang

menanamkan landasan untuk tumbuhnya

karakter siswa sebagai warga negara. Oleh

karena itu dalam rangka memperkuat

pelaksanaan pendidikan karakter telah

teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari

agama, Pancasila, budaya, dan tujuan

pendidikan nasional (Kemdikbud, 2010:

9-10). Sejumlah nilai untuk pendidikan

budaya dan karakter bangsa tersebut

meliputi (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi,

(4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif,

(7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin

tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta

tanah air, (12) menghargai prestasi,

(13) bersahabat, (14) cinta damai, (15)

gemar membaca, (16) peduli lingkungan,

(17) peduli sosial, dan (18) tanggungjawab.

Adanya gagasan implementasi

pendidikan karakter bangsa dapat

disebabkan oleh adanya kasus-kasus yang

terjadi di lapangan dalam kehidupan sekitar

siswa. Kasus tersebut seperti kenakalan

remaja, tindakan asusila, kriminalitas,

kekerasan (bullying) dan masih banyak

lagi. Adanya krisis tata krama atau unggah

ungguh yang banyak terjadi di masyarakat

menyebabkan kerusakan moral generasi

bangsa. Bangsa yang amoral merupakan

indikator kemunduran suatu bangsa. Lebih

lanjut hal ini diperkuat oleh hasil penelitian

Mazzola (2003) melakukan survei tentang

bullying (tindak kekerasan) di sekolah. Hasil

survei memperoleh temuan sebagai berikut:

(1) setiap hari sekitar 160.000 siswa

mendapatkan tindakan bullying di sekolah,

1 dari 3 usia responden yang diteliti (siswa

pada usia 18 tahun) pernah mendapat

tindakan kekerasan, 75-80% siswa pernah

mengamati tindak kekerasan, 15-35% siswa

adalah korban kekerasan dari tindak

kekerasan maya (cyber-bullying).

Berdasarkan pada paparan di atas

maka Pemerintah Indonesia melalui

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

telah mencanangkan pendidikan karakter

mulai dari jenjang SD sampai dengan

jenjang perguruan tinggi. Sebagai mana

merujuk pada pernyataan permendikbud

bahwa pembentukan karakter perlu

dilakukan sejak usia dini. Jika karakter

sudah terbentuk usia dini, maka tidak akan

mudah untuk mengubah karakter seseorang

(Husaini, 2010:1). Lebih lanjut berdasarkan

paparan pidato pengukuhan sebagai guru

besar Universitas Negeri Yogyakarta

(UNY) menyatakan pendidikan karakter

tidak hanya mengajarkan mana yang benar

dan mana yang salah. Pendidikan karakter

mencakup lebih luas lagi, terutama

menanamkan kebiasaan tindakan-tindakan

dan hal-hal lain yang positif. Muatan nilai-

nilai pendidikan karakter tersebut sesuai

dengan konsep dan muatan nilai pendidikan

karakter yang dirumuskan oleh Pusat

Kurikulum dan Perbukuan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun tujuan mengintegrasikan

pendidikan karakter dalam kurikulum

diantara juga terkait pembelajaran muatan

lokal. Muatan Lokal adalah suatu program

pendidikan dan pengajaran yang

dimaksudkan untuk menyesuaikan isi dan

penyampaiannya dengan kondisi

masyarakat di daerahnya. Muatan Lokal

merupakan kegiatan kurikuler untuk

mengembangkan kompetensi yang

disesuaikan dengan ciri khas dan potensi

daerah, termasuk keunggulan daerah.

Muatan lokal merupakan bagian dari

struktur dan muatan kurikulum yang

terdapat pada Standar Isi di dalam

kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Upaya membangun karakter berbasis

muatan lokal melalui jalur pendidikan

dianggap sebagai langkah yang tepat.

Melalui pendidikan di sekolah diharapkan

akan menghasilkan sumber daya manusia

Indonesia yang berkualitas dan

bermartabat. Penanaman pendidikan

karakter melalui pembelajaran tematik

terintegrasi muatan lokal diharapkan dapat

memotivasi dan meningkatkan pemahaman

para guru dan seluruh stake holder dalam
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mengaplikasikan serta memberikan teladan

kepada siswanya agar krisis karakter dan

moral dapat tersisihkan. Sebagaimana

gambaran yang sudah dipaparkan di atas

maka diperlukan suatu cara atau model

pendidikan karakter terintegrasi muatan

lokal dalam pembelajaran tematik.

PEMBAHASAN

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan

upaya-upaya yang dirancang dan

dilaksanakan secara sistematis untuk

membantu peserta didik memahami nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,

sesama manusia, lingkungan, dan

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran,

sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan

berdasarkan norma-norma agama, hukum,

tata krama, budaya, dan adat istiadat (Aqib,

2011: 5). Hal senada sebagaimana

Pemerintah Republik Indonesia (dalam

Kebijakan Nasional Pembangunan

Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, 2010:

28), menyatakan bahwa pendidikan

karakter adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana serta proses

pemberdayaan potensi dan pembudayaan

peserta didik guna membangun karakter

pribadi dan/atau kelompok yang unik-baik

sebagai warga negara.

Tujuan pendidikan karakter menurut

Kemdiknas (dalam Kerangka Acuan

Pendidikan Karakter Tahun Anggaran

2010, 2010: 5), menyatakan pendidikan

karakter dilakukan dalam rangka mencapai

tujuan pendidikan nasional yaitu untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara

yang demokratis serta bertanggungjawab.

Menurut (Lickona: 2003) menyatakan

bahwa The Character Education

Partnership menyusun 11 prinsip

pendidikan karakter yang efektif  yaitu: (1)

mempromosikan nilai-nilai kode etik

berdasarkan karakter positif; (2)

mendefinisikan karakter secara

komprehensif untuk berpikir, berperasaan

dan berperilaku; (3) menggunakan

pendekatan yang efektif, komprehensif,

intensif dan proaktif; (4) menciptakan

komunitas sekolah yang penuh kepedulian;

(5) menyediakan kesempatan kepada

siswa untuk melakukan dan

mengembangkan tindakan bermoral;

(6) menyusun kurikulum  yang  menantang

dan  bermakna untuk membantu agar semua

siswa dapat mencapai  kesuksesan;

(7) membangkitkan motivasi instrinsik siswa

untuk belajar  dan  menjadi orang yang

baik di lingkungannya; (8) menganjurkan

semua guru sebagai komunitas yang

profesional dan  bermoral dalam proses

pembelajaran; (9) merangsang tumbuhnya

kepemimpinan yang transformasional

untuk mengembangkan pendidikan karakter

sepanjang hayat; (10) melibatkan anggota

keluarga dan masyarakat sebagai mitra

dalam pendidikan karakter; dan

(11) mengevaluasi karakter warga sekolah

untuk memperoleh informasi dan

merancang usaha-usaha pendidikan

karakter selanjutnya

Tahapan Pengembangan Karakter

Pengembangan/pembentukan

pendidikan karakter perlu dilakukan oleh

sekolah dan stakeholdersnya untuk

menjadi pijakan dalam penyelenggaraan

pendidikan di sekolah. Karakter

dikembangkan melalui tahap pengetahuan

(knowing), pelaksanaan (acting), dan

kebiasaan (habit). Dapat diaktakan bahwa

karakter dikembangkan melalui langkah,

yakni mengembangkan moral knowing,

moral feeling, dan moral acting

(Gunawan, 2012: 40).

Secara eksplisit penjelasan langkah

demi langkah adalah sebagai berikut:
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a. Moral Knowing

Moral knowing merupakan langkah

pertama dalam pendidikan karakter.

Dalam tahapan ini tujuan diorientasikan

pada penguasaan pengetahuan tentang

nilai-nilai. Peserta didik dalam tahapan ini

harus mampu (a) membedakan nilai akhlak

baik dan buruk, nilai-nilai yang perlu

dilakukan dan yang terlarang, (b) menguasai

dan memahaminya secara logis dan rasional

(bukan hanya secara dogmatis dan

doktriner) mengapa nilai-nilai akhlak

buruk itu dihindari dalam kehidupan,

(c) mengenal sosok-sosok figur teladan

akhlak (karakter) yang dipelajari melalui

berbagai kajian, termasuk figur Nabi

Muhammad SAW.

b. Moral Feeling

Moral feeling merupakan penguatan

aspek emosi peserta didik untuk menjadi

manusia berkarakter. Penguatan ini

berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang

harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu

kesadaran akan jati diri (conscience,

percaya diri (self esteem), kepekaan

terhadap derita orang lain (emphati), cinta

kebenaran (loving the good),

pengendalian diri (self control),

kerendahan hati (huminity), tahapan ini

dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa

cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai

akhlak mulia.

c. Moral Action

Moral action merupakan perbuatan/

tindakan moral yang merupakan hasil

(outcome) dari dua komponen karakter

lainnya. Moral action merupakan

keberhasilan dari pendidikan karakter

kepada siswa. Diantaranya siswa mampu

melaksanakan nilai-nilai karakter baik

dalam kehidupan sehari-hari. Siswa

berperilaku ramah, sopan, hormat kepada

guru dan orang tua, penyayang, jujur dalam

segala tindakan baik ucapan maupun

perbuatan, bersikap disiplin dalam belajar,

cinta dan kasih sayang, adil, dan murah

hati.

Tabel 2 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter BangsaNo Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2.  Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya  

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,  

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh  

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh  

dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas,  

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari  sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada  

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8. Demokratis  Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama   

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa Ingin Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk  
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Sumber: (Kemdiknas Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa, 2010: 9-10)

Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan bagian mata

pelajaran yang mengintegrasikan dan

mengembangkan potensi daerah lokal

sebagai bentuk pengembangan pendidikan

di sekolah. Adapun pengertian muatan lokal

menurut (Permendikbud No 79 Tahun

2014) adalah bahan  kajian atau mata

pelajaran pada satuan pendidikan yang

muatan dan proses pembelajaran  tentang

potensi dan keunikan lokal. Muatan lokal

yang dimaksud dapat berupa seni budaya,

prakarya, pendidikan jasmani, olahraga,

dan kesehatan, bahasa, dan/atau teknologi

Selanjutnya substansi mata pelajaran

muatan lokal ditentukan satuan pendidikan,

tidak terbatas pada mata pelajaran

keterampilan (Muslih, 2011: 30). Substansi

pendidikan karakter dalam pembelajaran

9. Rasa Ingin 

tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk  

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu  

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10. Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang  

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas  

kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta tanah 

air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan  

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi  

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya,  

ekonomi, dan politik bangsa. 

12. Menghargai 

prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk  

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat  Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,  

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang  

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai  

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah  

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan  

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki  

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17. Peduli sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan  

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung 

jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas  

dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan,  

dapat diintegrasikan melalui berbagai

pendekatan. Salah satu pendekatan yang

dapat digunakan yaitu melalui pendekatan

dalam pembelajaran muatan lokal. Integrasi

pendidikan karakter dalam pembelajaran

muatan lokal juga dapat disesuaikan

dengan komponen kurikulum dalam muatan

lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan

di sekolah. Sebagaimana Wasliman (2007:

209) mengartikan kurikulum muatan lokal

sebagai,“…suatu program  pendidikan yang

isi dan media penyampaiannya dikaitkan

dengan lingkungan alam,  lingkungan sosial,

dan lingkungan budaya serta kebutuhan

daerah”. yang dimaksud dengan isi adalah

materi pelajaran yang dipilih dan lingkungan

dan dijadikan program untuk dipelajari

murid di bawah bimbingan guru guna

mencapai tujuan muatan lokal. Lebih lanjut
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Departemen Pendidikan Nasional (2006:5),

menyatakan, “muatan lokal merupakan

kegiatan kurikuler untuk mengembangkan

kompetensi yang disesuaikan dengan ciri

khas dan potensi daerah, yang materinya

tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata

pelajaran yang ada.

Prinsip pendidikan karakter terintegrasi

muatan lokal

Pendidikan karakter yang di-integrasikan

dalam pembelajaran berbagai bidang studi

baik di pembelajaran tematik dapat

memberikan pengalaman yang bermakna bagi

siswa karena mereka memahami,

menginternalisasi, dan mengaplikasikan melalui

pembelajaran. Pembentukan dan internaliasisi

serta aktualisasi pendidikan karakter siswa

harus menjadi prioritas utama dalam

kehidupan sehari-hari. Tidak terlepas dari

substansi implementasi pendidikan karakter

tersebut, prinsip pendidikan karakter dapat

diintegrasikan dalam muatan lokal. Muatan

lokal dapat dijadikan rujukan dalam

menginternalisasi serta mengaktualisasikan

nilai-nilai karakter bangsa. Seperti nilai

karakter cinta tanah air dapat diwujudkan

dalam pembelajaran muatan lokal seni

budaya.

Muatan Lokal yang dipilih ditetapkan

berdasarkan ciri khas, potensi dan keunggulan

daerah, serta ketersediaan lahan, sarana

prasarana, dan tenaga pendidik (Kemdikbud,

2010:73). Sasaran pembelajaran muatan

lokal adalah pengembangan jiwa

kewirausahaan dan penanaman  nilai-nilai

budaya sesuai dengan lingkungan. Nilai-nilai

kewirausahaan yang dikembangkan antara

lain inovasi, kreatif, berpikir kritis, eksplorasi,

komunikasi, kemandirian, dan memiliki etos

kerja. Nilai-nilai budaya yang dimaksud antara

lain kejujuran, tanggung jawab, disiplin,

kepekaan terhadap lingkungan, dan kerja

sama.

Penanaman nilai-nilai kewirausahaan

dan budaya tersebut diintegrasikan di dalam

proses pembelajaran yang dikondisikan

supaya nilai-nilai tersebut dapat menjadi

sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-

hari. Distribusi nilai-nilai pokok dalam

Muatan Lokal Religius, kejujuran,

kecerdasan, ketangguhan, kepedulian,

kedemokratisan, menghargai keberagaman,

menghargai karya orang lain, nasionalisme.

 Kompetensi dan 

Tujuan pembelajaran 

tematik 

Pendidikan karakter Muatan lokal 

Metode dan model 

pembelajaran 

eligius, kejujuran, kecerdasan, ketangguhan, kepedulian, kedemokratisan, menghargai kebera

orang lain, nasionalisme 

Muatan tema/subtema 

pembelajaran 

Gambar 2.1 Integrasi pendidikan karakter dalam muatan lokal (olahan penulis)



Pendidikan Karakter Terintegrasi Muatan Lokal dalam Pembelajaran TematikHal: 111 - 117

“Peningkatan Kompetensi Calon Guru dalam Menghadapi Tantangan Global”

SIMPULAN

Prinsip pendidikan karakter dapat

diintegrasikan dalam muatan lokal. Muatan

lokal dapat dijadikan rujukan dalam

menginternalisasi serta mengaktualisasikan

nilai-nilai karakter bangsa. Seperti nilai

karakter cinta tanah air dapat diwujudkan

dalam pembelajaran muatan lokal seni

budaya. Sasaran pembelajaran muatan

lokal adalah pengembangan jiwa

kewirausahaan dan penanaman  nilai-nilai

budaya sesuai dengan lingkungan. Nilai-

nilai  kewirausahaan yang dikembangkan

antara lain inovasi, kreatif, berpikir kritis,

eksplorasi,  komunikasi, kemandirian, dan

memiliki etos kerja. Nilai-nilai budaya yang

dimaksud antara lain kejujuran, tanggung

jawab, disiplin, kepekaan terhadap

lingkungan, dan kerja sama. Penanaman

nilai-nilai kewirausahaan dan budaya

tersebut diintegrasikan di dalam proses

pembelajaran yang dikondisikan supaya

nilai-nilai tersebut dapat menjadi sikap dan

perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
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ANALISIS PEMAHAMAN MATERI KONSEP DASAR IPA
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Abstrak

Penelitian adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan guru SD

peserta PLPG UHAKA 2016 terhadap pemahan materi IPA. Materi IPA yang diteliti adalah materi

IPA biologi, yang sangat mendasar.Hasil penelitian ini merupakan hal yang sangat penting yang

akan menggambarkan sejauh mana terhadap IPA biologi. Hal hal yang ditanyakan dalam penelitian

ini berupa sejauh mana kemampuan guru SD dalam memahami materi IPA tertentu. Materi IPA yang

sudah dirancang adalah tentang fotosintesis, respirasi, peredaran darah (energi dihasilkan dimana)

dan perbedaan monokotil dan dikotil.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitin ini adalah untuk mengetahui apakah kesalahan

pemahaman guru SD dalam memahami IPA biologi disebabkan kesalahan konsep materi IPA pada

buku pelajaran. Oleh karena itu akan dilakukan analisis buku pelajaran IPA SD.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, data yang diambil berasal dari data guru-guru

SD Jakarta Timur pada saat PLPG berlangsung yang diadakan oleh UHAMKA tahun 2016. Hasil

penelitian ini meninjukan kemampuan para guru dalam memahami materi IPA biologi tertentu masuk

katagori kurang.

Kata kunci: kesalahan dalam memahamimateri IPA SD,

PENDAHULUAN

Sekolah dasar merupakan (SD)

tempat bagi anak bangsa mengecap

pendidikan dasar, di sanalah anak baru

mengenal dasar-dasar ilmu pengetahuan

yang formal. Sekolah dasar merupakkan

sekolah yang wajib di jalani anak artinya

mereka sehari-harinya harus datang,

belajar dengan tekun dengan segala

macam aturan jika tidak mereka akan

tertinggal dari teman-temannya dalam arti

mereka tidak naik kelas. Berbeda halnya

dengan sekolah taman kanak-kanak (TK),

sekolah taman kanak-kanak juga

meupakan tempat anak-anak menuntut ilmu

sebelum masuk ke sekolah dasar, namun

sekolah taman-kanak-kanak bukanlah

sekolah yang wajib untuk diikuti artinya

seandainya anak seusianya tidak masuk

sekolah taman kanak- kanakpun mereka

tetap boleh masuk ke sekolah dasar

asalkan umur mereka sudah mencukupi

aturan yang ditetapkan disanapun tidak

ada istilah tidak naik kelas walau ada

istilah TKA dan TKB hal ini biasanya

untuk pembeda umur agar dapat

membedakan pembelajaran apa yang tepat

untuk umur seusianya.Sekolah taman

kanak-kanak tersebut merupakan sekolah

yang disediakan untuk anak usia dini

dimana pembelajaranya dirancang

pelaksanaanya dalam bentuk belajar sambil

bermain, tentu saja pembelajaran yang

diberikan adalah pembelajaran yang tepat

untuk anak seusianya.

Sekolah dasar merupakan tempat

diajarkan berbagai dasar ilmu, terutama

lima pelajaran utama seperti bahasa Indo-

nesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam,

Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan

Kewarganegaraan. Lima pelajaran ini

merupakan mata pelajaran utama yang

diberikan di Sekolah Dasar.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas

No 20 Tahun 2003 pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara
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aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara.

Guru merupakan salah satu komponen

pendukung kualitas pendidikan. Dalam

setiap pembelajaran baik di sekolah

maupun di luar sekolah dibutuhkan

seorang guru yang dapat mendidik

siswanya dengan baik. Guru memiliki peran

yang sangat penting dalam pembentukan

kualitas dan kuantitas pengajaran yang

dilaksanakannya. Menurut UU Sisdiknas

No 20 Tahun 2003 salah satu kewajiban

dari pendidik dan tenaga kependidikan

yaitu menciptakan suasana pendidikan

yang bermakna, menyenangkan, kreatif,

dinamis dan dialogis. Pernyataan di atas

memberi makna bahwa guru harus

berkwalitas agar dapat menghasilkan

perserta didik yang berkwalitas juga, salah

satu penanda guru berkwalitas adalah

guru harus menguasai materi secara yang

akan mereka ajarkan secara tuntas.

Sekolah Dasar merupakan sekolah yang

pada umumnya diajar oleh seorang guru

untuk semua bidang studi artinya satu

orang guru harus memiliki kemampuan

untuk mengajar Bahasa Indonesia, Ilmu

Pengetahuan Sosial, Pendidikan

Kewarganegaraan, matematika dan Juga

Ilmu Pengetahuan Alam

Data Sekolah Dasar Jakarta Timur

DKI Jakarta adalah pusat dari

Indonesia yang memiliki Jumlah penduduk

terbesar disbanding dengan propinsi yang

lain sehingga memiliki SD yang pasti

lebih banyak ketimbang di propinsi yang

lain. Menurut salah satu informasi DKI

Jakarta memiliki guru SD sejumlah 95.267

orang dan jumlah guru seluruh Indonesia

2.245.952 orang data tahun 2007

(www.pelita.or.id) menurut http://

disdikdki.net/adkl/data-sd.pdf/akses jumlah

SD Jakarta Timur negri 675 swasta 171

total 846 SD di Jakarta Timur. Total

jumlah siswa 265.049 untuk Jakarta

Timur. Selanjutnya jumlah guru total negri

dan swasta Jakarta Timur 12.183 Total

guru SD DKI Jakarta 40.953 http://

www.kompas.com/

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang di

ajarkan di Sekolah Dasar adalah sebagai

dasar atau pijakan untuk mempelajari

IPA di sekolah yang lebih tinggi, oleh

karena itu guru harus memiliki kemampuan

atau pengetahuan yang cukup untuk

mengajarkanya hal tersebut. Berpijak dari

hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui

awal guru Sekolah dasar terhadap mata

pelajaran IPA di Sekolah Dasar.

Pembelajaran IPA di SD lebih

dominan diajarkan IPA Biologi ketimbang

IPA Fisika oleh karena itu penelitian ini

diarahkan kearah “Pengetahuan Guru SD

pada mata pelajaran IPA Biologi”. Posner,

et al (1982) menyatakan bahwa

pengetahuan awal dapat membimbing

guru untuk merancang strategi

pembelajaran yang cocok, hal ini

diperlukan untuk membantu siswa dalam

menghubungkan pengalaman yang lalu

dengan informasi yang baru. Sebagai

akibatnya meningkatkan pembelajaran

menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu,

mengetahuan pengetahuan awal yang

dimiliki, tidak hanya membantu guru

mengembangkan strategi pembelajaran,

tetapi juga membantu siswa bekerja dalam

perubahan konsep.

Banyak penelitian dalam tradisi

konstruktivisme yang menekankan pada

pentingnya pengetahuan awal sebagai kunci

dalam menentukan keberhasilan dalam

proses pembelajaran (Driver, 1982;

Gilbert, et al,1982).

Data Hasil Survei

Survei pendahualuan yang telah

peneliti lakukan terhadap para guru SD

peserta PLPG tahun 2015. Ditemukan

terdapat banyak kesalahpahan materi IPA

oelh para gru SD peserta PLPG tahun
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2015, dengan demikian di tahun 2016

dilanjukan dengan penelitian yang lebih

terencana.

Salah satu upaya pemerintah dalam

meningkatkan kwalitas pendidikan adalah

dengan mengeluarkan kebijakan dalam

upaya peningkatan kompetensi dan kinerja

guru yang tertuang dalam UU Nomor 14

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru

harus memiliki pengetahuan yang maksimal.

Pengetahuan (prior knowledge) adalah

kumpulan dari pengetahuan dan pengalaman

individu yang diperoleh sepanjang perjalanan

hidup mereka, dan apa yang akan ia bawa

kepada suatu pengalaman belajar yang

 baru. Apa yang telah diketahui oleh

individu sedikit banyak mempengaruhi apa

yang mereka ajarkan. (Arends, 1997).

Pengetahuan awal paling tidak memiliki

empat sifat, yaitu: 1) pengetahuan awal

terutama didasarkan pada pengalaman

hidup, 2) pengetahuan awal kadang-kadang

berbeda dari pengetahuan yang digunakan

ilmuwan atau guru, 3) resisten terhadap

perubahan dan kuat bertahan, walaupun

melalui pembelajaran formal, dan 4)

pengetahuan awal akan mempengaruhi

proses pembelajaran atau perkembangan

konseptual (Tsai & Huang, 2002).

Setiap datang ke kelas, masing-masing

guru telah membawa skema tertentu

tentang dunianya sebagai pengetahuan

awal. Brown (2003) mengemukakan

bahwa setiap yang datang ke kelas sudah

memiliki pengetahuan dan pengalaman

tentang topik yang akan dipelajari, guru

perlu menambah pengetahuan dan

pengalaman tersebut sehingga siswa dapat

belajar lebih bermakna. Belajar bermakna

merupakan proses mengaitkan informasi

baru pada konsep-konsep relevan yang

terdapat dalam struktur kognitif seseorang.

Belajar bermakna ini merupakan Inti dari

teori belajar Ausubel (Dahar, 1996). Apa

yang dipelajari akan bermakna bagi individu

apabila bahan ajar yang dikaji dimulai

dari apa yang telah diketahui peserta didik

sebelumnya. Dengan demikian, disamping

diperoleh konsep yang bermakna, peserta

didik dapat mentransfer hasil belajarnya

ke dalam konteks sosial budayanya

(Poejiadi, 2001).

Posner, et al (1982) menyatakan

bahwa pengetahuan dapat membimbing

guru untuk merancang strategi

pembelajaran yang cocok, membantu siswa

untuk menghubungkan pengalaman yang

lalu dengan informasi yang baru. Sebagai

akibatnya meningkatkan pembelajaran

menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu,

mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki

oleh siswa, tidak hanya membantu guru

mengembangkan strategi pembelajaran,

tetapi juga membantu siswa bekerja dalam

perubahan konsep.

Banyak penelitian dalam tradisi

konstruktivisme yang menekankan pada

pentingnya pengetahuan awal sebagai kunci

dalam menentukan keberhasilan dalam

proses pembelajaran (Driver, 1982;

Gilbert, et al,1982).

Pengetahuan awal yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah pengetahuan

guru yang semestinya seorang guru tidak

boleh salah dalam menyampaikan.

Pengetahuan awal yang peneliti maksud

adalah pembelajaran IPA biologi yang

seharus diketahui guru termasuk contoh-

contoh dari pembelajaran biologi tersebut

dimana contoh- contoh tersebut selalu

ditemukan anak didik setiap hari. Jadi

seharusnya seorang guru tidak boleh

salah dalam menyampaikan

Menurut pendapat H.W Fowler yang

dikutip Trianto, IPA adalah pengetahuan

yang sistematis dan dirumuska\n, yang

berhubungan dengan gejala-gejala

kebendaan dan didasarkan terutama atas

pengamatan dan deduksi. Wahyana

mengatakan bahwa IPA adalah suatu

kumpulan pengetahuan tersusun secara

sistematik dan dalam penggunaannya

secara umum terbatas pada gejala-gejala

alam. (Usman, 2010). “Menurut Nash,

IPA itu adalah suatu cara atau metode

untuk mengamati alam. Nash menjelaskan
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bahwa cara IPA mengamati dunia ini

bersifat analisis, lengkap, cermat, serta

menghubungkannya antara suatu

fenomena dengan fenomena lain, sehingga

keseluruhannya membentuk suatu

perspektif yang baru tentang objek yang

diamatinya.”(Usman, 2010)

Jadi dapat disimpulkan bahwa IPA

merupakan suatu ilmu yang mempelajari

tentang alam sekitar, mulai dari gejala-

gejala alam dan peristiwa alam yang

disusun secara sistematik,yang akan

berberkembang melalui metode ilmiah. IPA

akan melahirkan sikap ilmiah dan rasa

ingin tahu seseorang terhadap suatu

masalah. Dengan IPA seseorang akan

mendapatkan banyak pengetahuan tentang

hidup dan makhluk hidup. IPA mengajarkan

seseorang dalam memecahkan dan

menghadapi masalah secara sistematik dan

teratur.

Guru bertanggungjawab dalam

menyampaikan IPA secara benar agar lebih

bermakna oleh karena itu sebagai seorang

guru harus professional dalam bidangnya,

tidak boleh salah dalam menyampaikan

untuk menunjang hal tersebut tepatlah

kiranya guru harus selalu belajar dan belajar

seperti yang diungkapkan oleh ahli dibawah

ini.

Menurut Gagne yang dikutip Eveline

Siregar learning is relatively permanent

change in behavior that result from

past experience or purposeful

instruction (Evelin,2007) Definisi ini

sejalan dengan Cronbach seperti yang

dikutip  Agus Suprijono menyatakan belajar

adalah perubahan perilaku sebagai

hasil dari pengalaman(Agus Suprijono).

Pembelajaran IPA di SD lebih dominan

diajarkan IPA Biologi ketimbang IPA Fisika

oleh karena itu penelitian ini diarahkan

kearah “Pengetahuan Guru SD pada mata

pelajaran IPA Biologi”.

Hasil uji kompetensi

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi

yang dilaporkan oleh Mentri Pendidikan

Nasional yang diambil disuatu web.

Menunjukan bahwa hasil uji kompetensi

guru SD DKI Jakarta masih rendah rata-

rata hanya mencapai 44,5. Hasil ini dari

rata-rata lima bidang studi yang wajib

dipelajari di SD. Oleh karena itu bagaimana

dengan hasil atau kemampuan guru SD

terhadap IPA sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah

metode penelitian deskriptif. Definisi

Metode Deskriptif. Metode deskriptif

dapat diartikan sebagai prosedur

pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan keadaan subjek atau objek

dalam penelitian dapat berupa orang,

lembaga, masyarakat dan yang lainnya

yang pada saat sekarang berdasarkan

fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

(Nazir, moh. . 2005), dan Kriteria Khusus

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah penelitian

eksperimen , guna melihat pemahaman

guru-guru Sekolah Dasar dalam memahami

materi Konsep Dasar IPA di Jakarta Timur.

Konsep dasar IPA yang dimaksud adalah

konsep dasar IPA biologi. Hal- hal yang di

analisis adalah pemahaman materi dasar

IPA biologi. Materi IPA dasar biologi yang

dimaksud diantaranya berkaitan dengan

Potosintesis, Respirasi pada tumbuhan,

beberapa tumbuhan yang tergolong

monokotil dan dikotil (tumbuhan monokotil

dan tumbhan dikotil)

a. Deskripsi Hasil  “Kapan tumbuhan

berfotosintesis”

Dibawah ini diperlihatkan hasil

jawaban para guru.
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Tabel 1. Deskrisi jawaban guru SD kapan tumbuhan berpotosintesis

Hasil analisi dari  pertanyaan kapan

tumbuhan berpotosintesis? diperlihatkan

pada tabel 1 diatas

Total responden yang bersedia mejawab

seperti yang terlihat pada tabel diatas

sebanyak 128 orang. Dan yang menjawab

benar yaitu tumbuhan bernapas

berpotosintesis di siang hari sebanyak 61

orang( 68% jawaban benar) dan yang

menjawab rancu yaitu pagi dan siang

sebanyak 13 orang (9,8% jawaban salah)

dan yang menjawabpagi, malam dan setiap

saat yaitu 28 orang atau setara dengan 21,2%.

Jika diakumulasikan jawaban yang

diberikan oleh guru SD peserta PLPG

No  Pertanyaa  pagi Siang 

  

Malam 

 

Setiap saat Keterangan 

Jmh   

1 Potositesis 

berlangsung pada 

 61  4 5 89 

2  30 - - 30 

3 13   13 

5  Total responden yang besedia menjawab  132 

2016 baik yang menjawab dengan angket

atau yang menjawab diluar angket yang

data nya hanya sebagian saja yang peneliti

masukan ke dalam penelitian ini. Para

penjawab yang menjawab salah ada sekitar

32%. Pada materi ini yang menjawab benar

cukup besar yaitu sebesar 68%.

Hasil analisi menunjukan bahwa

masing-masing peserta yang menjawab

mempunyai alasan sendiri sendiri. Dibawah

ini diperlihatkan alasan peserta menjawab

potosintesis belangsung pagi hari, siang

hari, malam hari atau setiap saat.

waktu Pagi  

 
19 

Siang 

 
91  

Malam 

 
4  

Setiap saat 

 
4 

Informasi tumbuhan 

bernapas diperoleh dari 
13 

Buku waktu sekolah v v v v 

Informasi dari guru v v v v 

Dalam buku panduan 

siswa 

V V v V 

Pemahaman sendiri V V   

Tabel 2. Alasan alasan jawaban “Kapan tumbuhan brfotosintesis”.

Berdasarkan hasil analisis yang terlihat

pada tabel diatas, alasan para guru untuk

menjawab adalah sebagai berikut: Untuk

yang menjawab tumbuhn berfotosintesis

siang hari(jawaban benar) informasi

diperoleh dari buku waktu sekolah/kuliah,

dari guru waktu sekolah/kliah, dalam buku

panduan siswa dan pemahaman sendiri.

Sementara itu untuk yang menjawab pagi

informasi diperoleh kurang lebih sama

dengan jawaban diatas. Dan untuk yang

menjawab potosintesis terjadi malam hari

serta setiap saat (jawaban salah) informasi

mereka peroleh dari buku waktu sekolah,

info dari guru waktu sekolah atau kuliah

dan dalam buku panduan siswa.

Hasil jawaban bahwa potosintesis

terjadi malam hari kemungkinan para guru

teringat akan sebuah cerita pada buku

yang mengatakan bahwa ketika malam

hari bunga sebaiknya dikeluarkan dari

dalam rumah karena kita berespirasi

sementara tumbuhan juga berespirasi,

sehingga akan terjadi persaingan dalam

memperoleh oksigen. Informasi ini

sepertinya dipahami salah oleh para guru,

padahal informasi ini sudah benar karena

jika dicermati dengan teliti. Karena jika

pada malam hari tumbuhan yang subur

dibiarkan dodalam rumah atau ruangan

yang tertutup membuat banyak kita dan

tumbuhan bersing mendapatkan oksigen

untuk berespirasi. Karena di malam hari

tumbuhan tidak bernapas.
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b. Deskripsi hasil analisis pertanyaan

“ Kapan tumbuhan berespirasi”

Dibawah ini diperlihatkan deskripsi

hasil jawaban para guru SD Jakarta Timur

Tabel 3. Deskrisi jawaban guru SD. “Kapan tumbuhan berespirasi”

No Pertanyaan  Pagi 

(orang) 

Siang 

(orang) 

Malam 

(orang) 

Setiap 

saat 

(orang) 

Keterangan 

(jumlah)     

 Kapan 

tumbuhan 
berespirasi 

 12 46 

 

40 

 

98 

   24 6 30 

  11 20 9 40 

 Total responden yang bersedia menjawab 168 

Berdasarkan hasil analisis kapan

tumbuhan berespirasi diperoleh data

sebagai berikut: yang menjawab tumbuhan

berespirasi setiap saat ada sebanyak 55

orang dari 168 responden atau 32,7%

(jwaban benar). Dan yang menjawab

malam hari sebanyak 90 orang (jawaban

salah) atau 53,5% serta yang menjawab

siang hari ada sejumlah 23 orang (jawaban

salah) atau sebanyak 13,6%

Pembahasan. Secara keseluruhan

diperoleh lebih banyak jawaban yang salah

68% dibanding jawaban yang betul yaitu

sebanyak 32%. Jawaban ini dipahami guru

kemungkinan juga karena : pertama guru

SD tersebut jarang sekali mau membaca

atau mencari informasi yang lebih luas.

Kedua kemungkianya juga karena sebuah

cerita yang ada di dalam buku pelajaran

bahwa dimalam hari tumbuhan sebaiknya

dikeluarkan dari rumah atau ruangan ,

karena dimalam hari tumbuhanberbapas.

Padahal tujuan dari cerita tersebut adalah

benar yaitu tumbuhan bernapas ti malam

hari dan memerlukan oksigen. Sepertinya

para guru hanya membaca dan tidak

berusaha memahaminya dengan cermat.

Hasil analisi menunjukan bahwa

masing-masing peserta yang menjawab

mempunyai alasan sendiri sendiri. Dibawah

ini diperlihatkan alasan peserta menjawab

respirasi belangsung pagi hari, siang hari,

malam hari atau setiap saat.

Tabel 4. Alasan alasan jawaban “Kapan

tumbuhan berespirasi”

Pembahasan. Berdasarkan hasil analisis

alasan jawaban guru terhadap pertanyaan

kapan tumbuhan berespirasi adalah sebagai

beriku: untuk yang menjawab tumbuhan

berespirasi di siang hari sebanyak 13,6%

(jawaban salah), yang menjawab malam

hari 53,5% dan yang menjawab setiap

saat 32,7% (jawaban benar). Jika dianalisis

lebih jauh terlihat jawaban yang paling

tinggi terletak pada malam hari. Hal itu

kemungkinan disebabkan bahwa respirasi

oleh para bapak dan ibu guru sekolah

dasar disamakan dengan potosintesis.

Sementara potosintesis terbawa dengan

sebuah cerita pada salah satu buku

pelajaran yang mengatakan bahwa

tumbuhan dimalam hari  harus dikeluarkan

dari dalam rumah karena malam hari

tumbuhan itu bernapas.

c. Deskripsi hasil analisis pertanyaan

“Dalam tubuh energi dihasilkan

dimanai”

Dibawah ini diperlihatkan deskripsi

hasil jawaban para guru SD Jakarta timut

Waktu Siang 

hari  

 

23 

 

Malam 

hari 

 

90 

Setiap 

saat 

 

55 

Informasi tumbuhan 

bernapas diperoleh dari 

Buku waktu sekolah v v V 

Informasi dari guru v v V 

Dalam buku panduan 

siswa 

v v V 

Pemahaman sendiri v v  
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yang diwakili oleh para peserta PLPG

tahun 2016.

Tabel 5. Deskrisi jawaban guru SD. “Dalam tubuh energi dihasilkan di mana”

No  Pertanyaan Usus  Jantung  Dalam sel Pembuluh 

darah 

Ket. 

Jumlah 

 Energi 

dalam 

tubuh 

dihasilkan 

di 

18 11 29 38 96 

 8 6 6 10 30 

 5 5 - 20 30 

  Total responden bersedia menjawab 156 

Pembahasan. Hasil analisis seperti

terlihat pada tabel 5 diatas memperlihatkan

bahwa 31 orang menjawab energi

dihasilkan dalam usus (19,8%) dan yang

menjawab energi dihasilkan dalam jantung

22 orang (14,1%) selanjutnya yang

menjawab energi di hahasilkan di dalam

sel 35 orang (22,4%) , kemudian yang

menjawab energi dihasilkan dalam

pembuluh darah 68 orang (43,5%).

Jawaban ini tertihal lebih dominan yang

salah ketimbang yang betul. Karena yang

betul adalah energi dihasilkan di dalam sel.

Jawaban yang betul hanya 22,4%

sementara jawaban yang salam secara

keseluruhan berjumlah 77,6%

Hasil analisi menunjukan bahwa

masing-masing peserta yang menjawab

mempunyai alasan sendiri sendiri. (tabel 6)

Tabel 6. Alasan alasan “Dalam tubuh energi dihasilkan dimana?”

Deskripsi 

tempat 

Usus   

 

18 

Jantung  

 

11 

Dalam 

sel 

29 

Pembuluh darah 

38 

Didalam 
tubuh energi 

dihasilkan 
dimana  

Buku waktu 

sekolah 

V v v V 

Informasi dari 

guru 

V  v V 

Dalam buku 

panduan siswa 

V v v V 

Pemahaman 

sendiri 

V v v V 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa

yang menjawab energi dihasilkan dijantung,

dalam usus, dalam pembuluh darah dan

didalam sel, mereka memiliki alasan

masing-masing. Terlihat masing masing

jawaban memiliki alasan ada yang

diperoleh dari buku waktu sekolah/kuliah ,

informasi dari guru, dalam buku panduan

sisa atau juga ada yang beralasan hanya

dari pemahaman sendiri. Secara

keseluruhan guru mengatakan jawaban

diperoleh dari buku siswa sebesar 10,2%..

dan alasan dari pemahaman sendiri sebesar

32,7%. Ini membuktikan bahwa guru tidak

ada kemauan untuk belajar.
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d. Deskripsi hasil analisis pertanyaan

“Pepaya(Carica papaya) termasuk

tumbuhan”

Dibawah ini diperlihatkan deskripsi

hasil jawaban para guru SD Jakarta Timut

yang diambil pada peserta PLPG tahun

2016 Rayon 137

Tabel 7. Deskrisi jawaban guru SD. “Pepaya termasuk tumbuhan”

Carica papaya (latin), biasa dikenal

dengan nama pepaya. Tabel diatas

memperlihatkan hasil deskripsi jawaban

para guru bahwa 73 orang (54,4% jawaban

salah) dan yang menjawab  pepaya

termasuk tumbuhan dikotil hanya 51 orang

(37,5% jawaban betul), serta yang

menjawab tidak tau 11 orang (8% jawaban

dianggap salah) Hal ini memperlihatkan

bahwa total para guru yang tidak megetahui

bahwa pepaya termasuk tumbuhan dikotil

sebanyak 65,4%. (total jawaban salah)

Hasil analisi menunjukan bahwa

masing-masing peserta yang menjawab

mempunyai alasan sendiri sendiri. Dibawah

ini diperlihatkan alasan peserta menjawab

“Pepaya termasuk tumbuhan apa”. Apakah

monokotil?, Apakah dikotil?. Atau apakah

monokotil/dikotil?

Tabel 8. Alasan alasan “Pepaya termasuk

tumbuhan apa?”

No Pertanyaan  Monokotil  Dikotil  Monokotil/dikotil  Tidak 

tau 

Keterangan 

Jumlah   

 Pepaya 

termasuk 

tumbuhan 

52 42   94 

 21 8  11 40 

 2  2 

  Total  yang menjawab 136 

Deskripsi 
jawaban 

Monokotil 
  

74 

Dikotil 
 

 

51 

Tidak 
 

11 Pepaya 
termasuk 

tumbuhan apa? 

Buku waktu 

sekolah 

v v v 

Informasi dari 
guru 

v v v 

Dalam buku 

panduan siswa 

v v v 

Pemahaman 

sendiri 

v v v 

Pembahasan. Tabel diatas

memperlihatkan bahwa para guru

mempunyai alasan yang berbeda beda

dalam menentukan jawaban. Ada yang

merasa dapat informasi dari buku ketika

kuliah atau sekolah, ada yang berpendapat

dari guru informasi mereka terima atau

ada yang mengatakan ada di dalam buku

siswa tetapi juga ada yang menjawab

hanya karena pemahaman mereka sendiri.

Pendapat ini paling tinggi dari pemahaman

sendiri 46%, diikuti oleh informasi dari

buku waktu sekola/kuliah 333% dan dalam

buku panduan siswa 11% serta informasi

dari guru waktu sekolah 9%.. jawban yang

benar adalah dikotil sebesar37,5%. Hal ini

tidak menjadi masalah informasi dapatnya

dari mana saja.

e . Deskripsi hasil analisis pertanyaan

“Kangkung (Ipomea aquatic forsk)

termasuk tumbuhan”

Hasil analisi dari beberapa pertanyaan

Kangkung termasuk tumbuhan monokotil

atau dikotil?. Apakah monokotil?, Apakah

dikotil?. Apakah monokotil/dikotil?.

Dibawah ini diperlihatkan deskripsi hasil

jawaban para guru SD Jakarta timut
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Tabel 9. Deskrisi jawaban guru SD. “Kangkung (Ipomea aquatic forsk) termasuk tumbuhan”

Pembahasan. Berdasarkan hasil analisis

seperti yang terlihat pada tabel 9 diatas

bahwa yang mengatakan kangkung

tumbuhan monokotil 68 orang (51%

jawaban salah) dan yang menjawab

kangkung tumbhan dikotil 48 orang (36%

jawaban betul) serta yang termasuk tidak

tau 17 orang (12,7%). Disini jelas terlihat

lebih besar persentase yang menjawab

salah ketimbang yang menjawab betul.

Jawaban salah 64% dan jawaban betul

hanya 36%.

Hasil analisi menunjukan bahwa

masing-masing peserta yang menjawab

mempunyai alasan sendiri sendiri. Dibawah

ini diperlihatkan alasan peserta menjawab

“Kangkung termasuk tumbuhan apa”.

Apakah monokotil?, Apakah dikotil?. Atau

apakah monokotil/dikotil?

Tabel 10. Alasan  jawaban atas pertanyaan

“Kangkung termasuk tumbuhan apa?”

No Pertanyaan Monokotil Dikotil Dikotil/monokotil 
Tidak 

tau 

Keterangan 

jumlah 

 
Kangkung 

termasuk 

tumbuhan 

48 39 2 2 91 

 19 8  13 40 

 2   2 

 Total yang menjawab 133 

Deskripsi 

jawaban 

monokotil  

68 

Dikotil 

48 

Tidak 

17 

Pepaya 

termasuk 

tumbuhan 

apa? 

Buku waktu 

sekolah 

V V v 

Informasi 

dari guru 

V V v 

Dalam buku 

panduan 

siswa 

V V v 

Pemahaman 

sendiri 

V V v 

Tabel 10 diatas memperlihtkan bahwa

alasan para guru memjawab berbeda-

beda. Adayang menjawab dengan alasan

mendapat informasi dari guru selama

sekolah atau kuliah, ada yang beralasan

mendapat informasi dari buku kuliah atau

ada yang berpendapat dari buku panduan

siswa bahkan ada yang dari pemahaman

sendiri. Namun yang pati disini jawaban

yang betul hanya 39% sementara jawaban

yang salah mencapai 51%. Ini harus

menjadi perhatian untuk para yang

mempunyai kemampuan dan kesempatan

untuk memperbaiki atau menambah

meningkatkan pemahan guru SD dalam

memahami konsep dasar IPA terutama

IPA biologi SD.

f. Deskripsi hasil analisis pertayaan.

“Bayam (Amaranthus spp)

termasuk tumbuhan”

Hasil analisi dari beberapa pertanyaan

Bayam termasuk tumbuhan?. Apakah

monokotil?. Apakah dikoti?. Apakah

monokotil/dikotil?. Dibawah ini di-

perlihatkan deskripsi hasil jawaban

para guru SD Jakarta Timur.

No  Pertanyaan  Monokotil  Dokotil  Bisa 

monokotil/dikotil 

Tidak 

tau 

Keterangan 

Jumlah 

 Bayam 

termasuk 

tumbuhan  

68 22 4 3 97 

 9 15  16 40 

  Total  137 

Tabel 11. Deskrisi jawaban guru SD. “Bayam (Amaranthus spp) termasuk tumbuhan”
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Pembahasan. Tabel diatas

memperlihatkan hasil deskripsi jawaban

para guru terhadap tumnuhan bayam. Para

guru menjawab 77 orang (56,2% jawaban

salah) dan 37 orang (27% jawaban betul)

menjawab termasuk dikotil, serta 23

orang (16,7% jawaban salah) menjawab

tidak tau. Dari hasil analisis terlihat yang

menjawab betul hanya 27%, ini jauh lebih

kecil jumlahnya ketimbang jang menjawab

salah yaitu sebesar 73%. .  Hal ini

kemungkinan bahwa para guru tidak

ada keinginan untuk menganalisis

berdasarkan ciri – ciri tumbuhan monokotil

dan tumbuhan dikoti, sebab jika ditanya

masalah ciri-ciri hampir semua betul. Ini

hasil wawancara yang diperoleh saat

pengambilan data.

Hasil analisi menunjukan bahwa

masing-masing peserta yang menjawab

mempunyai alasan sendiri sendiri. Dibawah

ini diperlihatkan alasan peserta menjawab

“Pepaya termasuk tumbuhan apa”. Apakah

monokotil?, Apakah dikotil?. Atau apakah

monokotil/dikotil?

Tabel 12. Alasan alasan “Bayam termasuk

tumbuhan apa?”

Tabel 12 diatas memperlihatkan bahwa

termasuk tumbuhan monokotil, dengan

alasan informasi didapat dari buku waktu

sekolah dan buku siswa serta serta

informasi dari guru serta pemahaman

sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil deskripsi terlihat

bahwa: Total responden yang bersedia

mejawab seperti yang terlihat pada tabel

diatas sebanyak 128 orang. Dan yang

menjawab benar yaitu tumbuhan bernapas

berpotosintesis di siang hari sebanyak 61

orang( 68% jawaban benar) dan yang

menjawab rancu yaitu pagi dan siang

sebanyak 13 orang (9,8% jawaban salah)

dan yang menjawabpagi, malam dan setiap

saat yaitu 28 orang ( 21,2% jawaban

salah). Jika dijumlahkan jawaban salan

sebanyak 32%. Namun sebagai seorang

guru kelas yang bertanggung jawab atas

semua bidang studi materi-materi yang

sangat mendasar ini tidak boleh salah.

Guru sebaiknya harus selau belajar dan

belajar.

Jika ditinjau dari alasan guru untuk

memilih jawaban tersebut guru memiliki

empat alasan diantaranya: diperoleh pada

buku selama sekolah atau kuliah , diterima

dari guru atau dosen , ada pada buku

siswa serta pemahaman sendiri. Untuk

jawaban pemahaman sendir,i ini cukup

mendominasi ni jelas terlihat bahwa guru –

tidak memiliki keinginan mencari tau lebih

jauh, hanya menadalkan pemahaman

sendiri.

Sementara itu untuk respirasi tumbuhan

yang menjawab tumbuhan berespirasi

setiap saat ada sebanyak 55 orang dari

168 responden atau 32,7% (jwaban benar).

Dan yang menjawab malam hari sebanyak

90 orang (jawaban salah) atau 53,5%

serta yang menjawab siang hari ada

sejumlah 23 orang (jawaban salah) atau

sebanyak 13,6%

Pembahasan. Secara keseluruhan

diperoleh lebih banyak jawaban yang salah

68% dibanding jawaban yang betul yaitu

sebanyak 32%.

Untuk pertanyaan didalam tubuh

mansia energi dihasilkan diman? Diperoleh

data 31 orang menjawab energi dihasilkan

dalam usus (19,8% jawaban salah) dan

yang menjawab energi dihasilkan dalam

jantung 22 orang (14,1% jawaban salah)

selanjutnya yang menjawab energi di

hahasilkan di dalam sel 35 orang (22,4%

jawaban betul) , kemudian yang menjawab

Deskripsi jawaban monokotil  
74 

dikotil 
51 

Tidak 
11 Pepaya termasuk 

tumbuhan apa? 

Buku waktu 
sekolah 

v v V 

Informasi dari 

guru 

v v V 

Dalam buku 
panduan siswa 

v v V 

Pemahaman 

sendiri 

v v V 
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energi dihasilkan dalam pembuluh darah

68 orang (43,5% jawaban salah). Jawaban

ini tertihat lebih dominan yang salah

ketimbang yang betul. Karena yang betul

adalah energi dihasilkan di dalam sel.

Jawaban yang betul hanya 22,4%

sementara jawaban yang salam secara

keseluruhan berjumlah 77,6%

Carica papaya (latin), biasa dikenal

dengan nama pepaya. Tabel diatas

memperlihatkan hasil deskripsi jawaban

para guru bahwa 73 orang (54,4% jawaban

salah) dan yang menjawab pepaya

termasuk tumbuhan dikotil hanya 51 orang

(37,5% jawaban betul), serta yang

menjawab tidak tau 11 orang (8% jawaban

dianggap salah) Hal ini memperlihatkan

bahwa total para guru yang tidak megetahui

bahwa pepaya termasuk tumbuhan dikotil

sebanyak 65,4%. (total jawaban salah)

Kangkung (Ipomea aquatic forsk)

Berdasarkan hasil analisis seperti yang

terlihat pada tabel 9 diatas bahwa yang

mengatakan kangkung tumbuhan monokotil

68 orang (51% jawaban salah) dan yang

menjawab kangkung tumbhan dikotil 48

orang (36% jawaban betul) serta yang

termasuk tidak tau 17 orang (12,7%).

Disini jelas terlihat lebih besar persentase

yang menjawab salah ketimbang yang

menjawab betul. Jawaban salah 64% dan

jawaban betul hanya 36%.

Bayam (Amaranthus spp). Tabel 11

dan 12 diatas memperlihatkan hasil

deskripsi jawaban para guru terhadap

tumbuhan bayam. Para guru menjawab 77

orang (56,2% jawaban salah) dan 37

orang (27% jawaban betul) menjawab

termasuk dikotil, serta 23 orang (16,7%

jawaban salah) menjawab tidak tau. Dari

hasil analisis terlihat yang menjawab betul

hanya 27%, ini jauh lebih kecil jumlahnya

ketimbang jang menjawab salah yaitu

sebesar 73%.  Hal ini kemungkinan bahwa

para guru tidak ada keinginan untuk

menganalisis berdasarkan ciri-ciri tumbuhan

monokotil dan tumbuhan dikoti, sebab jika

ditanya masalah ciri-ciri hampir semua

betul. Ini hasil wawancara yang diperoleh

saat pengambilan data.

Jika diakumulasikan jawaban yang

diberikan oleh guru SD peserta PLPG

2016 baik yang menjawab dengan angket

atau yang menjawab diluar angket yang

data nya hanya sebagian saja yang peneliti

masukan ke dalam penelitian ini. Hasilnya

menunjukan lebih dari lima puluh persen

jawaban para guru salah, kecuali untuk

pertanyaan kapan tubuhan berpotosintesis.

Untuk pertanyaan kapan tumbuhan

berfotosintesis jawaban yang betul lebih

dari lima puluh persen. Namun ini satu dari

enam pertanyaan yang diajukan, padahal

pertanyaan-pertanyaan ini adalah materi

sehari hari yang seharusnya bisa dijawab

oleh seorang guru. Hasil jawaban bahwa

potosintesis dan respirasi terja di malam

hari kemungkinan para guru teringat akan

sebuah cerita pada buku yang mengatakan

bahwa ketika malam hari bunga sebaiknya

dikeluarkan dari dalam rumah karena kita

berespirasi sementara tumbuhan juga

berespirasi, sehingga akan terjadi

persaingan dalam memperoleh oksigen.

Informasi ini sepertinya dipahami salah oleh

para guru, padahal informasi ini sudah

benar karena jika dicermati dengan teliti.

Karena jika pada malam hari tumbuhan

yang subur dibiarkan dodalam rumah atau

ruangan yang tertutup membuat banyak

kita dan tumbuhan bersing mendapatkan

oksigen untuk berespirasi. Karena di malam

hari tumbuhan tidak bernapas. Alasan lain

kenapa lebih dari 50% guru berpendapat

salah, kemungkinan para guru tidak ada

keinginan menganalisis salah satu contoh

jika diberi pertanyaan ciri tumbuhan

monokotil dan dikotil hampir semua guru

menjawab dengan betul namun jika

diperlihatkan sebuah contoh seperti

kangkung, bayam atau pepaya dll umumnya

lebih dari 50% mereka menjawab salah

SIMPULAN

Berdsarkan hasil analisis yang

diperlihatkan pada ban sebelumnya maka
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dapat disimpulkan bahwa terdapat lebih

dari 50% kesalahan jawaban oleh para

guru SD yang diambil datanya pada saat

PLPG tahun 2016 yang dilaksanakan oleh

UHAMKA. Kesalahan yang lebih dari

50% terdapat pada pertanyaan : Kapan

tumbuhan berespirasi? didalam tubuh

manusia dimana energi dihasilkan?. Pepaya

termasuk Tumbuhan apa?, Bayam dan

Kangkung termasuk tumbuhan apa?.

Selanjutnya jawaban para guru lebih dari

50% betunya adalah pada pertanyaan

Kapan tumbuhan berfotosintesis?
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) nilai-nilai karakter yang apa yang ditanamkan

melalui budaya sekolah di SD Muhammadiyah 4 Malang, (2) implementasi pendidikan karakter

melalui budaya sekolah di SD Muhammadiyah 4 Malang, dan (3) hambatan dan solusi dalam

mengimplementasikan pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SD Muhammadiyah  4

Malang.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif dengan menggunakan teknik

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) terdapat 5 nilai

karakter utama yang ditanamkan melalui   budaya  sekolah   di   SD  Muhammadiyah   4   Malang

yaitu   religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas. (2) Implementasi pendidikan

karakter di SD Muhammadiyah 4 Malang melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan dan ketaladanan

yang dilakukan seluruh warga sekolah. (3) Hambatan yang ditemui  berasal  dari  faktor  siswa,

faktor  keluarga  dan  faktor  lingkungan masyarakat

Kata Kunci: Pendidikan karakter, nilai karakter, budaya sekolah, pembiasaan

Abstract

This research aims to determine: (1) the values of character what is implanted through the

school culture in SD Muhammadiyah 4 Malang, (2) the implementation of character education

through the school culture in SD Muhammadiyah 4 Malang, and  (3) the constraints and

solutions in implementing character education through the school culture in SD Muhammadiyah

4 Malang. This study uses qualitative research and using the technique of interview, observa-

tion and documentation. The results showed (1) there are 5 main character values instilled by

the school culture in SD Muhammadiyah 4 Malang, religious, nationalist,  independent,  mutual

cooperation  and  integrity. (2)  The implementation of character education in SD Muhammadiyah

4 Malang through routine, spontaneous and ketaladanan activities conducted throughout the

school community. (3) Obstacles encountered comes from factors of students who are less

concerned and responsible with the rules in school, family factors that have doings of custody

vary and environmental factors people who are not all societies or friends around a good

impact on students

Keywords: Character Education, Values of Character, School’s Culture, Bias.

PENDAHULUAN

UU  RI No.  20  Tahun  2003

tentang sistem pendidikan nasioanal

pasal 3 menegaskan bahwa “Pendidikan

Nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa, yang bermartabat

dalam rangka mencerdasakan kehidupan

bangsa, bertujuan berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab” merupakan

landasan terbentuknya pendidikan

karakter di Indonesia. Permasalahan

terjadi saat ini seperti kenakalan remaja,
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kekerasan dampak dari kurangnya

penanaman nilai-nilai karakter pada

siswa.

Menurut Foester (dalam Adisusilo,

2012: 77-78) karakter adalah   menjadi

identitas, menjadi ciri, menjadi sifat

yang tetap, yang mengatasi pengalaman

kontingen yang selalu berubah. Jadi

karakter adalah seperangkat  nilai  yang

telah menjadi kebiasaan hidup sehingga

menjadi sifat tetap dalam diri seseorang.

Dengan karakter itulah kualitas seorang

pribadi diukur. Sehingga, perlu adanya

penanaman dan pendidikan karakter

sejak dini untuk dapat membentuk dan

mengembangkan karakter setiap

individu. Karakter seorang individu bisa

dipengaruhi dari faktor internal yang

berasal dari dalam diri siswa sendiri dan

faktor eksternal yang meliputi keluarga,

sekolah dan masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan karakter di

sekolah akan berjalan dengan baik

jika  didukung  dengan kondisi lingkungan

dan budaya sekolah yang baik.

Menciptakan lingkungan yang kondusif

dapat melatih penanaman pendidikan

karakter pada siswa melalui pembiasaan

atau habituasi, pembiasaan ini bisa

diterapkan melalui budaya sekolah.

Pembiasaan dalam buday sekolah

sebenarnya berintikan pengalaman,

yang dibiasakan itu adalah yang

diamalkan. Maka hasil yang diharapkan

melalui pembiasaan kegiatan sehari-

hari  melalui  budaya sekolah dapat

memberikan pengaruh positif terhadap

sikap, tingkah  laku dan tindakan siswa

agar memiliki karakter yang baik dalam

kehidupan sehari-hari.

SD Muhammadiyah 4 Malang

merupakan salah satu sekolah dasar

swasta yang bernuansa Islami di kota

Malang. Sebagai sekolah Islami di kota

Malang SD Muhammadiyah 4 Malang

memiliki budaya sekolah dengan

menggunakan sistem sekolah full day

school. Sekolah full day school   di   SD

Muhammadiyah   4 Malang tidak hanya

belajar tentang pendidikan formal saja,

tetapi ada penambahan waktu pada

kegiatan sekolah yang dimanfaatkan

untuk penanaman pembentukan karakter.

Dari  hasil  wawancara  pada  tanggal 12

November   2016   pada   pihak kepala

sekolah SD Muhammadiyah 4 Malang

dikenal masyarakat dengan memiliki

pendidikan karakter yang baik yang

dibiasakan melalui budaya sekolah di

sekolah dasar tersebut. SD Muhammadiyah

4 Malang memiliki semboyan  “MUPAT

MIBER” yang berasal dari kata

Muhammadiyah Empat Mutu Islami

dan Berkarakter. Kegiatan yang dilakukan

di sekolah tersebut khususnya untuk

kepala sekolah, guru dan staff lebih

menenkankan memberikan contoh

tindakan atau perbuatan keteladanan

bukan  menyuruh  atau  meminta tolong

siswa. Hasil yang diharapkan nanti siswa

dapat mencontoh dan melakukan sesuatu

dengan apa yang telah mereka pelajari

dari lingkungan sekitar mereka.

Berdasarkan uraian diatas peneliti

tertarik untuk mengkaji mengenai

implementasi pendidikan karakter

melalui  budaya  sekolah  di SD

Muhammadiyah 4 Malang. Hasil

penelitian yang diperoleh nanti dapat

mengetahui   cara pengimplementasian

nilai-nilai karakter dalam budaya

budaya sekolah. Maka peneliti mengangkat

judul penelitian “Analisis Implementasi

Pendidikan Karakter Melalui Budaya

Sekolah di SD Muhammadiyah 4 Malang”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan

peneletian kualitatif dan jenis penelitian

kualitatif deskriptif untuk mencari

dan menemukan pengertian atau

pemahaman tentang fenomena dalam

suatu latar yang berkonteks khusus.

Pelaksanaan penelitian ini di sekolah SD

Muhammadiyah 4 Malang pada

semester   II   (genap)   tahun   ajaran
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2016/2017. Subyek dalam penelitian ini

kepala sekolah, guru kelas 1, guru kelas 4

dan guru kelas 6 serta ssiswa kelas 1 dan

kelas 4 sebagai sampel penelitian. Data

dan sumber data diambil  melalui

wawancara, observasi dan dokumentasi

dengan didukung  dokumen  dan  arsip

sekolah.

Teknik pengumpulan data pada

penelitian ini adalah observasi, wawancara

dan dokumentasi. Untuk instrumen

penelitian ini ada pedoman wawancara

dan lembar observasi. Selanjutnya   metode

analisa   data menggunakan  3  tahapan

yaitu reduksi data, penyajian data dan

pengambilan kesimpulan. Keabsahan data

yang digunakan dengan triangulasi teknik

dan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Muhammadiyah 4 Malang

menerapkan 18 nilai karakter yang

terdiri  dari  nilai  karakter religius,   jujur,

toleransi,   disiplin, kerja keras, kreatif ,

mandiri demokratis,  rasa  ingin  tahu,

semangat   kebangsaan,   cinta  tanah air,

menghargai presatsi, bersahabat

komunikatif, cinta damai, gemar membaca,

peduli lingkungan, peduli sosial, dan

tanggung jawab. Nilai karakter tersebut

di terapkan melalui budaya sekolah.

Budaya sekolah di SD

Muhammadiyah 4 Malang meliputi upacara

bendera setiap hari senin, membaca

doa, membaca juz amma, praktek sholat,

sholat dhuha, sebelum pembelajaran

guru selalu memberi qultum, menyanyikan

lagu Indonesia Raya dan Mars

Muhammadiyah, hari Selasa dan Rabu

ada apel pagi, hari Kamis dan Jumat

membaca Juz Amma dan Al-Quran

bersama, kegiatan mengaji rutin setiap

selesai sholat dhuhur, kegiatan sampah

mandiri adalah kegiatan yang melatih

siswa untuk mengolah sampahnya sendiri,

setiap siswa membawa 2 kresek. Kresek

yang pertama untuk menyimpan sepatu

dan kresek yang kedua untuk menyimpan

sampahnya sendiri. Puasa senin dan kamis

yang dilakukan oleh guru dan siswa,

kegiatan PERJUSA (perkemahan jumat

sabtu) dan PERSARI (perkemahan satu

hari) merupakan kegiatan  kepramukaan

yang dilakukan 2 kali setiap semester, hari

jumat kegiatan pramuka.

Pembelajaran enjoy full learning

untuk  memberikan  pembelajaran yang

menyenangkan, rileks, dan menantang

baik itu di dalam kelas maupun di luar

kelas. Kegiatan sehat rohani  beruhubungan

dengan kegiatan yang islami, kegiatan

everyday must be clean dilakukan setiap

pagi dan ketika pulang sekolah yang

dilakukan oleh semua anggota sekolah.

Pelaksanaan pendidikan karakter

melalui budaya sekolah di SD

Muhammadiyah 4 Malang terwujud

melalui kerja nyata dalam suatu kegiatan

yang ada di sekolah. Kegiatan nyata

tersebut melalui budaya sekolah  yang

terbagi dalam kegiatan rutin dilakukan

setiap hari seperti  upacara,  sholat  dhuha,

sampah mandiri, puasa senin kamis, sholat

berjamaah, kegiatan spontan dilakukan

ketika melihat warga sekolah   berbuat

yang   tidak   baik maka diberi teguran

atau memberi nasehat saat itu juga,

kegiatan keteladanan  melalui  pemberian

contoh dalam berprilaku yang baik yang

dilakukan guru dan kepala sekolah seperti

datang sekolah tepat waktu, ikut kegiatan

sholat berjmaah, ikut  bergotong  royong

membersihkan sekolah. Kegiatan nyata

tersebut bertujuan untuk membentuk

karakter siswa. Tidak hanya itu setiap hari

guru selalu memberikan nasehat dan

qultum untuk mengingatkan siswa agar

mereka paham. Kegiatan yang dilakukan

setiap hari di SD Muhammadiyah 4 Malang

akan menjadi pembelajaran pembiasaan

bagi siswa yang nantinya siswa akan

terbiasa melakukannya dalam kehidupan

sehari-hari.

Hambatan yang dialami oleh pihak

sekolah dalam pengimplementasian

pendidikan karakter yang pertama pada
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siswa, karena mereka terkadang lalai dan

lupa  dalam  melaksanakan  tugasnya di

sekolah. Faktor penghambat yang lain

berasal dari keluarga dan masyarakat

yang dilatar belakangi karena keadaan

lingkungan yang berbeda-beda, tidak

semua lingkungan yang ada di sekitar siswa

memberikan pengaruh positif tetapi juga

karena dampak perkembangan jaman

lingkungan juga bisa berdampak negatif

bagi siswa. Solusi yang akan dilakukan

sekolah untuk mengatasi hambatan tersebut

dengan memberikan nasehat serta sanksi

kepada siswa, melakukan sharing kepada

orang tua untuk menjalin berkomunikasi

lebih terbuka antara pihak sekolah dan

orang tua.

Berdasarkan Kemendikas 2010

bahwa pendidikan karakter dilakukan

melalui pendidikan nilai- nilai atau

kebijakan yang menjadi dasar karakter.

Kebijakan yang menjadi atribut suatu

karakter pada dasarnya adalah nilai.

Adapun 18 nilai-nilai karakter yang harus

dikembangkan di sekolah yaitu religius,

jujur,   toleransi,  disiplin, kerja keras,

kreatif, mandiri, demokratis,  rasa  ingin

tahu, semangat kebangsaan, cintah tanah

air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta

damai, gemar membaca, peduli lingkungan,

peduli sosial, dan tanggung jawab.

Sedangkan menurut kemendikbud 2016

pada Gerakan Penguatan Pendidikan

Karakter ada 5 nilai karakter yaitu religius,

nasionalis, mandiri, gotong royong dan

integritas.

Dari 18 nilai karakter menurut

Kemendiknas 2010 akan dikelompokkan

kedalaman   5 nilai karakter menurut

Kemendikbud 2016 dan menghasilkan

nilai karakter pertama religius terdiri dari

subnilai religius, toleransi, bersahabat, cinta

damai,  peduli  lingkungan, demokratis

dan peduli sosial, nilai karakter kedua

nasionalis terdiri dari subnilai disiplin,

semangat kebangsaan,   cinta   tanah   air

dan peduli lingkungan, nilai karakter ketiga

mandiri terdiri dari subnilai kerja  keras,

kreatif,  mandiri,  rasa ingin tahu dan

gemar membaca, nilai karakter keempat

gotong royong terdiri dari subnilai

demokratis, cinta damai, peduli sosial,

bersahabat, menghargai  prestasi  dan

nilai karakter kelima integritas terdiri dari

subnilai jujur dan tanggung jawab.

SD Muhammadiyah 4 Malang telah

menanamkan 18 nilai karakter yang

menjadi subnilai dari 5 karakter utama

yakni religius, nasionalis, mandiri, gotong

royong dan integritas kepada peserta

didik melalui kegiatan yang membudaya di

sekolah. Dari 18 nilai karakter tersebut

diwujudkan dalam bentuk kerja nyata atau

aktifitas yang menuntun warga sekolah

untuk melakukan sebuah tindakan,

perbuatan yang secara terus-menerus dan

menjadi kebiasaan yang membudaya. Hal

tersebut sesuai dengan langkah pelaksanaan

pendidikan karakter pada draf Grand

Design Pendidikan Karakter yakni melalui

tahap habituasi atau pembiasaan ini

diciptakan situasi dan kondisi yang

memungkinkan siswa dapat membiasakan

diri berprilaku sesuai nilai-nilai dan telah

menjadi karakter  dirinya  yang  sudah

diberikan melalui proses intervensi

(Muchlas, 2012:111).

Ketiga kegiatan yang ada di dalam

budaya sekolah, kegiatan rutin dan

keteladanan merupakan kegiatan berupa

pembiasaan  yang  dilakukan untuk

menanamkan 18 nilai karakter kepada

siswa melalui budaya sekolah di SD

Muhammadiyah 4 Malang. Kegiatan  rutin

di SD Muhammadiyah 4 Malang

dilaksanakan secara konsisten setiap hari

dengan didukung ketaladan kepala

sekolah, guru serta staff sekolah untuk

memberikan contoh perilaku yang baik

di sekolah. Najib menyatakan (2015: 66)

bahwa internalisasi nilai-nilai karakter

melalui kegiatan pembiasaan merupakan

proses  menanamkan nilai-nilai   karkter

yang   bergunan bagi masyarakat melalui

kegiatan pembiasaan secara rutin dan

spontan agar peserta didik mampu
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meyakini dan mengamalkannya dalam

kehidupan sehari-hari.

Pada pelakasanaan pendidikan

karakter  melalui  budaya  sekolah  di SD

Muhammadiyah 4 Malang menemui

beberapa hambatan. Hambatan tersebut

dipengaruhi oleh 3 faktor yakni dari siswa,

keluarga dan masyarakat. Dari faktor siswa

sendiri  yaitu  kurangnya  kesadaran diri

terhadap apa yang ada disekitar lingkungan

kelas dan sekolah, malas untuk melakukan

dan terkadang lupa akan kebiasaan yang

dilakukan di sekolah. Faktor yang kedua

dari keluarga yaitu setiap keluarga memeliki

polah asuh yang berbeda- beda sehingga

mempengaruhi kepribadian  dan  tingkah

laku  yang ada pada diri siswa. Faktor

yang ketiga dari lingkungan masyarakat

yang  disebabkan  dari  pengaruh teman

bermain, karena tidak semua teman

memberikan pengaruh yang baik  terhadap

siswa.  Faktor  siswa dan faktor orang tua

yang paling utama   di SD   Muhammadiyah

4 Malang yang menjadi hambatan dalam

implementasi pendidikan karakter melalui

budaya sekolah.

Solusi dan upaya yang dilakukan oleh

pihak kepala sekolah dan  guru  di  SD

Muhammadiyah  4 Malang yaitu setiap

hari siswa diberikan nasehat atau qultum

sebelum pembelajaran dimulai, guru selalu

mengingatkan dan menegur siswa jika

melanggar peraturan yang ada di sekolah.

Sekolah akan memberikan pengarahan dan

sosialisasi  melalui  rapat  kepada orang

tua dan melakukan sharing secara  individu

kepada  orang  tua agar mendapatkan

solusi yang baik, sehingga mengetahui

permasalahan yang di hadapi di sekolah

dan di lingkungan keluarga untuk bisa di

musyawarahkan secara lebih terbuka.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian

dan   pembahasan   yang telah dilakukan,

maka peneliti dapat menarik kesimpulan

sebagai berikut: 1) Nilai-nilai karakter

yang ditanamkan di SD Muhammadiyah 4

Malang terdiri dari 5 nilai karakter utama

yakni nilai religius, nasionalis, mandiri,

gotong  royong  dan integritas;  2)

Implementasi pendidikan karakter melalui

budaya sekolah  di  SD  Muhammadiyah

4 Malang  dilakukan  melalui  kerja nyata

melalui pembiasaan yang terwujud dalam

kegiatan rutin, kegiatan spontan dan

keteladan yang dilakukan  oleh  seluruh

warga sekolah; dan 3) Hambatan yang

dihadapi dalam menanamkan nilai- nilai

pendidikan karakter melalui budaya

sekolah di SD Muhammadiyah   4   Malang

adalah dari faktor siswa yang kurang peduli

dan kurang bertanggung jawab terhadap

perataruran yang ada di sekolah, faktor

kedua dari  keluarga dan faktor ketiga

dari lingkungan masyarakat. Solusi yang

diupayakan adalah dengan pemberian

qultum dan nasehat setiap hari kepada

siswa sebelum pembelajaran dimulai, serta

mengadakan pengarahan dan sosialisasi

melalui rapat dan melakukan sharing secara

pribadi antara guru maupun kepala sekolah

dengan orang tua.
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Abstrak

Pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan akan membantu peserta didik dalam mencapai

hasil belajar yang maksimal. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan guru

dituntut untuk menguasai berbagai model pembelajaran yang variatif serta menggunakan berbagai

media pembelajaran yang menarik.  Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan

langkah-langkah penerapan modifikasi model pembelajaran make a match berbantuan media video

berbasis lesson study. Penerapan model pembelajaran ini dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu:

(1) plan, (2) do, dan (3) see. Hasil dari penerapan model pembelajaran ini adalah dapat

menumbuhkan  rasa tanggung jawab, kerjasama yang baik, persaingan yang sportif antar teman,

serta keaktifan dalam kegiatan pembelajaran. Kendala yang dialami adalah guru merasa kesulitan

untuk memanajemen kelas pada saat kegiatan permainan. Upaya yang  dilakukan guru untuk

perbaikan pembelajaran selanjutnya adalah diperlukan guru pendamping untuk mengontrol kegiatan

siswa.

Kata Kunci: Make a Match, Video, Lesson Study

Abstract

The implementation of exciting learning activity will help the student get the maximum

result. The teachers should have much varieties of learning model and also use much more

interesting media to create an exciting learning class. The purpose of this thesis is to describe

the implementation of modification learning model “Make a Match” accompained with video

based lesson study. There were three steps used in the implementation of this learning model,

(1) plan, (2) do, and (3) see. The result showed that the students responsibility grew as this

learning model implemented, good teamwork, a clean competition between friends, and also the

students were more active during the class activities. The problem was the class management

the teacher found it difficult to handle the students. The solution of this problem was ask some

other teachers to accompany when the class activity begun in order to keep an aye to the

students.

Keyword: Make a Match, Video, Lesson study

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan di Indonesia

tergolong rendah perkembangannya

jika dibandingkan dengan dengan

negara-negara lain. Hasil survei yang

telah dilakukan oleh Programme of

International Student Assesment (PISA)

tahun 2012 terhadap kemampuan sains,

menempatkan Indonesia pada peringkat

64 dari 65 negara di dunia, atau hanya

satu tingkat diatas Peru. Pelaksanaan

pembelajaran tematik Integratif memegang

peranan penting dalam mengembangkan

pengetahuan siswa, melalui pembelajaran

tematik integratif siswa dapat mengenal,

menyikapi dan mengapresiasi ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta

menanamkan kebiasaan berpikir  dan

berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan

mandiri (Mulyasa, 2014: 99).
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Menurut Karmana (2010: 42), hasil

belajar merupakan suatu hal yang

sangat penting artinya bagi proses

pembelajaran karena merupakan indikator

keberhasilan belajar. Rendahnya hasil

belajar terlihat dari belum tercapainya

ketuntasan individu maupun ketuntasan

klasikal dalam pembelajaran sebagaimana

mestinya. Salah satu tantangan terbesar

mengajarkan tematik sesuai yang

diungkapkan oleh Staf Khusus Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pembangunan (UKMP3) Agnes Tuti

Rumiati dalam Dialog dan Konsultasi

Nasional terkait Kurikulum 2013 di Gedung

PGRI, Jakarta Pusat, dalam surat kabar

harian kompas online pada kamis 16

September 2016 bahwa terdapat banyak

hal yang belum dipahami tenaga pendidik

terkait kurikulum 2013. Diantaranya guru

masih kesulitan menerapkan scientific

approach dalam kegiatan belajar mengajar

dan masalah terbesar adalah kesulitan

membuat siswa aktif.

Model pembelajaran Make A Match

merupakan salah satu model pembelajaran

yang dapat dijadikan alternatif untuk

membuat siswa aktif serta meningkatkan

hasil belajar siswa. Melalui model

pembelajaran Make A Match siswa dapat

belajar sambil bermain. Siswa diberi

peluang untuk menemukan konsep dari

suatu topik pembelajaran bersama

pasangannya dalam suasana belajar yang

menyenangkan. Selain itu model

pembelajaran ini dapat menumbuhkan  rasa

tanggung jawab, kerjasama yang baik,

persaingan yang sportif antar teman, serta

keaktifan siswa dalam kegiatan

pembelajaran. Hal ini didukung oleh

Hamalik (2010:116) bahwa motivasi yang

kuat berhubungan erat dengan  peningkatan

keaktifan  siswa  yang  dapat  dilakukan

dengan penggunaan model  pembelajaran

tertentu, apabila diberikan berbagai

tantangan pada pembelajaran maka akan

tumbuh  kegiatan yang kreatif.

Selain menggunakan model

pembelajaran yang variatif untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang optimal guru juga

memerlukan media sebagai alat bantu

dalam pembelajaran. Untuk itu, penulis

menerapkan model pembelajaran Make A

Match yang telah dimodifikasi dan

berbantuan media video. Media video

memiliki berbagai kelebihan diantaranya:

(1) mempermudah penyampaian materi

agar tidak terlalu verbalistik, (2) mengatasi

keterbatasan waktu sehingga bisa diatur

sesuai kebutuhan, (3) siswa dapat melihat

hal yang bersifat abstrak menjadi konkret,

(4) dapat melatih konsentrasi siswa, dan

(5) melatih siswa untuk belajar secara

mandiri. Hal ini didukung oleh  Sanjaya

(2008: 216)  bahwa  ukuran  tampilan

video  sangat  fleksibel  dan  dapat diatur

sesuai kebutuhan, video merupakan bahan

ajar non cetak yang kaya informasi  dan

lugas  karena  dapat  sampai  kehadapan

siswa  secara langsung,  dan  video

menambah  suatu  dimensi  baru  terhadap

pembelajaran.

Adapun sintaks model pembelajaran

Make A Match yang telah dimodifikasi

yaitu: (1) guru akan membentuk siswa

menjadi 4 kelompok (2 kelompok

penjawab dan 2 kelompok penilai)

(2) guru menyiapkan 2 amplop yang

berbeda (1 amplop berisi soal dan 1

amplop berisi jawaban, (3) guru

menjelaskan kepada siswa tentang aturan

permainan. Aturan permainannya adalah:

(a) Masing-masing kelompok menentukan

nomor urut anggota kelompoknya,

(b) kelompok 1 dan 2 setelah mendengar

bunyi peluit, maka harus bergerak mencari

pasangannya untuk mencari jawaban yang

tepat, (c) masing-masing pasangan wajib

menunjukkan jawaban kepada kelompok

penilai, (d) jika memang telah cocok, maka

pasangan tersebut mendapat point yaitu

sebuah bintang sebagai penghargaan. (e)

Setelah selesai gantian kelompok penilai

yaitu kelompok 3 dan 4 sebagai pencari

pasangan dan kelompok 1 dan 2 sebagai
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penilai, (4) Pada kegiatan make a match

tersebut guru sebagai pengamat dan

membimbing siswa pada kegiatan tersebut.

Pembelajaran ini dapat meningkatkan

keterlibatan semua siswa dalam kegiatan

belajar serta aktivitas berpikir siswa.

Model dan media pembelajaran dapat

diterapkan secara efektif jika disertai

dengan inovasi pembelajaran. Salah satu

inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan

oleh guru adalah dengan menerapkan

lesson study. Lesson study pada saat ini

sudah banyak dikenal guru di Indonesia.

Karena sudah diyakini bahwa Lesson

Study ini merupakan sarana yang tepat

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran

dan mengembangkan keprofesionalan guru.

Lesson Study adalah suatu pendekatan

peningkatan kualitas pembelajaran yang

awal mulanya berasal dari Jepang. Kata

atau istilah Jepang untuk ini adalah

“Jugyokenkyu” (Yoshida dalam Lewis,

2002).  Dalam Laporan TIMSS siswa

Jepang memperoleh rangking tinggi

dalam matematika karena di dukung oleh

faktor Jugyokenkyu tersebut (Wang-

Iverson, 2002).

Lesson Study adalah suatu bentuk

peningkatan kualitas pembelajaran dan

pengembangan keprofesionalan guru yang

dipilih oleh guru-guru Jepang. Dalam

melaksanakan Lesson Study, guru-guru

secara kolaboratif (1) mempelajari

kurikulum, dan merumuskan tujuan

pembelajaran dan tujuan pengembangan

siswanya (pengembangan kecakapan

hidupnya), (2) merancang pembelajaran

untuk mencapai tujuan tersebut, (3)

melaksanakan dan mengamati suatu

research lesson   (pembelajaran yang

dikaji), dan (4) melakukan refleksi untuk

mendiskusikan pembelajaran yang dikaji,

menyempurnakannya, dan merencanakan

pembelajaran berikutnya (Sutopo dan

Ibrohim, 2006).

Pelaksanaan  Lesson Study  dilakukan

melalui 3 tahapan yaitu (1) Plan

(merencanakan atau merancang), (2) Do

(melaksanakan), dan (3) See (mengamati,

dan merefleksikan). Tahap perencanaan

(Plan) bertujuan untuk menghasilkan

rancangan pembelajaran yang diyakini

mampu membelajarkan siswa secara

efektif serta membangkitkan partisipasi

aktif siswa dalam pembelajaran.

Perencanaan ini dilakukan secara

kolaboratif. Biasanya ditetapkan dulu

siapa guru yang akan menjadi Guru

Model, kemudian guru model menyusun

RPP nya. Para guru kemudian bertemu

dan berbagi ide menyempurnakan

rancangan pembelajaran yang sudah

disusun guru model untuk menghasilkan

cara pengorganisasian bahan ajar, proses

pembelajaran, maupun penyiapan alat bantu

dalam pembelajaran. Pada tahap ini juga

ditentukan prosedur pengamatan serta

instrumen observasinya.

Tahap pelaksanaan (Do) bertujuan

untuk menerapkan rancangan pembelajaran

yang telah direncanakan oleh guru model.

Salah satu anggota kelompok berperan

sebagai guru model dan anggota kelompok

lainnya sebgai observer. Fokus pengamatan

diarahkan pada kegiatan belajar siswa

dengan berpedoman pada prosedur dan

instrumen yang telah disepakati pada tahap

perencanaan, bukan pada penampilan guru

model. Selama pembelajaran berlangsung,

para observer tidak diperbolehkan

mengganggu  proses pembelajaran

meskipun mereka boleh merekamnya.

Tahap pengamatan dan refleksi (See)

dimaksudkan untuk menemukan kelebihan

dan kekurangan dalam pelaksanaan

pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan refleksi dipimpin oleh salah

satu moderator dan notulis untuk merekam

jalannya diskusi. Kemudian Guru model

menyampaikan kesan dan pemikirannya

mengenai pelaksanaan pembelajaran.

Kesempatan berikutnya diberikan kepada

para observer untuk menyampaikan

hasil pengamatannya. Kritik dan saran

disampaikan secara bijak tanpa

merendahkan atau menyakiti hati guru
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model. Berdasarkan semua masukan dari

para observer dapat dirancang kembali

pembelajaran berikutnya yang lebih baik.

Adapun siklus pembelajaran lesson  study

yang dikutip dalam Sutopo dan Ibrahim

(2006) akan diilustrasikan pada Gambar 1

berikut.

Gambar 1. Siklus Pembelajaran dalam

Lesson Study di Indonesia.

Materi yang dipilih dalam penerapan

modifikasi model pembelajaran Make A

Match berbantuan media video berbasis

Lesson Study ini terdapat pada tema 1

kelas IV SD yaitu indahnya kebersamaan

sub tema 1 keberagaman budaya bagsaku.

Fokus materi yang dipilih adalah pada

muatan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial).

Adapun batasan materi yang ditetapkan

oleh penulis adalah mencakup bentuk-

bentuk rumah adat di indonesia dan tarian

khas daerah Indonesia. Sesuai dengan

paparan tersebut, maka tujuan dari

penulisan ini adalah (i) mengetahui

penerapan modifikasi model pembelajaran

make a match berbantuan media video

berbasis lesson study pada siswa kelas

IV sekolah dasar, dan (ii) mengetahui

kendala yang dihadapi dalam penerapan

modifikasi model pembelajaran make a

match berbantuan media video berbasis

lesson study pada siswa kelas IV sekolah

dasar.

PEMBAHASAN

Langkah yang dilakukan oleh penulis

untuk menerapkan modifikasi model

pembelajaran Make A Match seperti yang

telah diuraikan di atas disesuaikan dengan

langkah-langkah dari Lesson Study.

Adapun secara garis besar langkah-langkah

pada Lesson Study adalah Plan, Do, See.

Beberapa hal yang dilakukan pada 3 tahap

lesson study dipaparkan sebagai berikut.

1. Plan (merencanakan atau

merancang)

Perencanaan pembelajaran (plan)

dilaksanakan pada hari minggu, 11

September 2016 pukul 14.00 – 15.30

WIB bertempat di Jl. Borobudur No.27A,

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

yang diikuti oleh guru model dan dua

observer. Pada tahap plan langkah yang

dilakukan oleh penulis dibagi menjadi 3

tahapan yaitu menyusun tugas anggota

kelompok, memfokuskan lesson study, dan

merencanakan lesson study. Adapun

langkah kegiatan dari masing-masing

tahapan akan diuraikan sebagai berikut:
a. Menyusun tugas anggota kelompok.

Pada kegiatan menyusun tugas anggota

kelompok hal yang dilakukan penulis

yaitu masing-masing anggota kelompok

serta berkomitmen untuk melakukan

inovasi dan memperbaiki kualitas

pendidikan. Selanjutnya, anggota

kelompok menyusun jadwal untuk

diadakan pertemuan rutin. Masing-

masing anggota kelompok menyetujui

aturan dalam kelompok, seperti

bagaimana cara membagi tanggung

jawab antar anggota kelompok, cara

mengambil keputusan kelompok, dan

bagaimana menyampaikan saran,

termasuk juga bagaimana menetapkan

siapa yang menjadi guru model.

 

PLAN: Secara

kolaboratif guru

merencanakan

pembelajaran

berpusat siswa

berbasis

permasalahan di

kelas

DO: Seorang

guru melaksanakan

pembelajaran yang

berpusat siswa

sementara guru lain

mengobservasi

kegiatan belajar

siswa

SEE: Secara

kolaboratif guru

merefleksikan

keefektifan

pembelajaran dan

saling belajar

dengan prinsip

kolegialitas
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b. Memfokuskan Lesson Study. Pada

kegiatan ini hal yang dilakukan

penulis yaitu menyepakati tema untuk

lesson study. Tema dipilih dengan

memperhatikan tiga hal. Pertama,

bagaimana kualitas pembelajaran saat

ini. Kedua, apa kualitas ideal

pembelajaran  yang diinginkan di masa

yang akan datang. Ketiga, adakah

kesenjangan antara kualitas

pembelajaran  ideal dan kualitas

pembelajaran yang ada saat ini.

Selanjutnya penulis memilih mata

pelajaran untuk lesson study dilanjutkan

dengan pemilihan topik atau materi

pembelajaran. Materi yang

dikembangkan adalah bentuk-bentuk

rumah adat di indonesia dan tarian

khas daerah Indonesia. Adapun

indikator yang telah ditetapkan oleh

penulis adalah (1) mengidentifikasi

bentuk-bentuk keragaman rumah adat

di Indonesia, (2) mengidentifikasi jenis

tarian khas daerah di Indonesia, (3)

menjelaskan sikap yang harus

ditunjukkan untuk menghormati

keberagaman dalam bentuk lisan, dan

mencontohkan sikap yang harus

ditunjukkan untuk menghormati

keberagaman dalam bentuk lisan.

c. Merencanakan Lessson Study.

Kegiatan ini diawali dengan

penyampaian RPP (Rancangan

Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah

disusun oleh guru model. Secara

bersama-sama anggota kelompok

menyimak dan memberikan masukan

berupa kritik dan saran terkait dengan

model pembelajaran yang akan

diterapkan, pemilihan media

pembelajaran, serta penentuan alat

bantu lainnya yang digunakan sebagai

pendukung dalam pembelajaran.

Pada kegiatan Plan diperoleh hasil

bahwa terdapat modifikasi pada sintaks

model pembelajaran Make A Match yang

akan diterapkan. Salah satu anggota

kelompok mengungkapkan bahwa dengan

memodifikasi sintaks pembelajaran yang

ada akan mengurangi kelemahan model

Make A Match yang biasa dipakai saat

ini, yaitu akan meminimalisir kegaduhan

siswa pada saat siswa mencari

pasangannya. Guru telah menentukan

pasangan dari masing-masing siswa terlebih

dahulu melalui kegiatan penentuan nomor

urut pada masing-masing anggota

kelompok. Siswa yang mendapat nomor

urut satu pada kelompoknya akan

berpasangan dengan siswa nomor satu di

kelompok lain, begitupula nomor urut

selanjutnya mengikuti.

Adapun sintaks dalam model

pembelajaran Make A Match yang telah

dimodifikasi adalah sebagai berikut:

(1) guru akan membentuk siswa menjadi 4

kelompok (2 kelompok penjawab dan 2

kelompok penilai), (2) guru menyiapkan 2

amplop yang berbeda (1 amplop berisi

soal dan 1 amplop berisi jawaban,

(3) guru menjelaskan kepada siswa tentang

aturan permainan. Aturan permainannya

adalah: (a) Masing-masing kelompok

menentukan nomor urut anggota

kelompoknya, (b) kelompok 1 dan 2

setelah mendengar bunyi peluit, maka harus

bergerak mencari pasangannya untuk

mencari jawaban yang tepat, (c) masing-

masing pasangan wajib menunjukkan

jawaban kepada kelompok penilai,

(d) jika memang telah cocok, maka

pasangan tersebut mendapat point yaitu

sebuah bintang sebagai penghargaan.

(e) Setelah selesai gantian kelompok penilai

yaitu kelompok 3 dan 4 sebagai pencari

pasangan dan kelompok 1 dan 2 sebagai

penilai, (4) Pada kegiatan make a match

tersebut guru sebagai pengamat dan

membimbing siswa pada kegiatan tersebut.

Pembelajaran ini dapat meningkatkan

keterlibatan semua siswa dalam kegiatan

belajar serta aktivitas berpikir siswa.

2. Do (Melaksanakan)

Guru model melaksanakan

pembelajaran sesuai dengan rencana

pembelajaran yang sudah mendapatkan
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perbaikan atau revisi sesuai dengan saran

dan masukan dari anggota kelompok,

sedangkan anggota kelompok lain

sebagai pengamat. Pengamat berbagi

tugas dan tugas utamanya adalah

untuk mengamati pembelajaran yang

berlangsung. Do dilaksanakan pada hari

selasa tanggal 1 November 2016 pada

pukul 13.10 – 14.00 WIB di Ruang 209

Gedung H2 Pascasarajana Universitas

Negeri Malang.

Pada pelaksanaan pembelajaran

dimulai dengan melakukan apersepsi

dengan memperlihatkan gambar peta

Indonesia. Siswa diminta untuk mengingat

kembali tentang banyaknya provinsi yang

ada di Indonesia yang telah dipelajari

sebelumnya. Guru dan siswa melakukan

tanya jawab terkait provinsi yang ada di

Indonesia. Selanjutnya, guru menyampaikan

tujuan pembelajaran hari ini kepada siswa.

Memasuki kegiatan inti Guru mengaitkan

apersepsi dengan materi yang akan dibahas,

kekayaan Indonesia tidak hanya Pulau dan

Provinsi saja, bahkan Indonesia memiliki

kekayaan yang berupa keanekaragaman

suku dan budaya daerah.

Sebelum membahas keanekaragaman

suku dan budaya di Indonesia, siswa diajak

guru untuk membuktikan bahwa teman di

kelas berasal dari daerah yang berbeda.

Siswa diminta untuk bertanya kepada teman

sebangkunya tentang tempat tinggalnya,

nenek atau kakeknya. Pembelajaran lebih

aktif dibuktikan dengan semua siswa saling

bertanya jawab tentang asal daerah

masing-masing. Berdasarkan kegiatan

siswa tersebut, guru menyampaiakan

bahwa di kelas terdapat berbagai

keragaman daerah tempat tinggal, dan

membuktikan bahwa dilingkungan siswa

terdapat perbedaan dan mengajarkan

bahwa kita harus bisa menghargai

perbedaan tersebut. Selanjutnya, siswa

mendengarkan penjelasan guru tentang

keanekaragaman yang dimiliki oleh

Indonesia (Suku, Rumah adat, Tarian dll).

Agar siswa lebih mengenal dan mengetahui

keanekaragaman budaya di Indonesia, guru

menampilkan video tentang rumah adat,

pakaian adat serta senjata dari masing-

masing provinsi di Indonesia.

Sebelum video ditampilkan, siswa

diminta membentuk kelompok kecil

dengan teman satu bangkunya. Siswa

dibagikan LKK sebagai pengiring kegiatan

menyimak video. Siswa mendengarkan

arahan dari guru, ketika siswa menyimak

video tentang keanekaragaman  budaya di

Indonesia, siswa diminta mengisi LKK

yang telah dibagikan. Setelah menyimak

video, guru bersama dengan siswa bertanya

jawab terkait video yang telah disaksikan.

Perwakilan dari salah satu kelompok

menyampaikan hasil pekerjaannya ketika

menyaksikan video dan siswa lainnya

mencocokkan hasilnya serta melengkapi

tabel yang ada pada LKK yang telah

dibagikan oleh Guru. Pada kegiatan

menyimak video terlihat semua siswa

antusias untuk menyimak dan mengisi LKK.

Setelah kegiatan menyimak video,

guru mengajak siswa untuk bermain game

Make a Match yang telah dimodifikasi.

Guru membentuk siswa menjadi 4

kelompok, (kel. 1 sebagai kelompok yang

memegang nama daerah, kel. 2 sebagai

pemegang gambar pakaian adat, rumah

adat dan tarian daerah, kel. 3 dan 4

sebagai penilai). Siswa memperhatikan

penjelasan guru tentang aturan permainan.

Aturan permainan : kelompok 1 dan 2

setelah mendengar bunyi peluit, maka harus

bergerak mencari pasangannya (pasangan

telah ditentukan) untuk mencocokkan

antara nama daerah dan gambar suku,

rumah adat dan tariannya, selanjutnya

pasangan tersebut wajib menunjukkan

jawaban kepada kelompok penilai, jika

mendapatkan jawaban benar maka

pasangan tersebut mendapat point yaitu

sebuah bintang sebagai penghargaan.

Setelah selesai bermain, bergantian

kelompok penilai yaitu kelompok 3 dan 4

sebagai pencari pasangan dan kelompok
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1 dan 2 sebagai penilai. Pada kegiatan

make a match tersebut guru sebagai

pengamat dan membimbing siswa pada

kegiatan tersebut. Pada saat kegiatan game

Make A Match terlihat semua siswa

bekerjasama dengan baik bersama

pasangannya, terjadi persaingan yang

sportif antar teman karena siswa berlomba

menemukan jawaban yang tepat, dan

siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran

serta menumbuhkan rasa tanggungjawab

pada diri siswa terbukti ketika game

berakhir siswa membereskan kertas

jawaban dan soal.

Selanjutnya untuk mengetahui

pengetahuan siswa terkait suku dan

budaya di Indonesia, guru mengajak siswa

untuk mengerjakan soal evaluasi yang

telah disediakan oleh guru. Pada kegiatan

penutup Guru bersama siswa

menyimpulkan materi yang telah

dipelajari. Semua siswa antusias untuk

menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya

Guru juga menanyakan kepada siswa

apa yang menyenangkan dan

membingungkan pada materi yang di

pelajari serta apa yang ingin diketahui lebih

lanjut oleh siswa. Pada kegiatan ini diakhiri

dengan Guru memberikan tindak lanjut

kepada siswa dengan memberikan tugas

pengayaan/ remidi.

Semua kegiatan yang telah

dilaksanakan oleh guru model diamati oleh

para observer. Pengamatan didasarkan

pada lembar observasi terstándar yang

sudah disiapkan oleh anggota kelompok.

Observasi difokuskan pada aktivitas belajar

siswa selama pembelajaran baik yang

bersifat positif maupun negatif. Untuk

memperkuat hasil observasi juga dilakukan

pendokumentasian melalui rekaman foto

dan video. Dokumentasi ini dilakukan

terhadap kejadian dan perilaku yang umum

maupun khusus selama proses

pembelajaran dan digunakan sebagai bukti

autentik selama pembelajaran untuk

memperkuat kegiatan refleksi.

3. See (refleksi)

Kegiatan refleksi dilakukan setelah

pelaksanaan pembelajaran selesai.

Kegiatan ini diikuti guru model, seluruh

observer, dan seorang pakar pendidikan

yang dipimpin oleh seorang moderator

serta dibantu seorang notulis. Pada kegiatan

ini dilakukan diskusi terhadap peristiwa

atau kejadian yang muncul dalam

pembelajaran baik secara umum maupun

khusus. Hal yang menjadi fokus utama

dalah aktivitas belajar siswa bukan mencari

kelemahan guru model. Langkah yang

dilakukan dalam kegiatan ini adalah

moderator memperkenalkan masing-masing

peserta yang mengikuti kegiatan refleksi

dengan perannya masing masing, kemudian

guru model diminta menyampaikan terlebih

dahulu  kesan dan pesannya terhadap

pembelajaran yang baru saja berlangsung.

Berikutnya  seluruh observer diminta

menyampaikan hasil observasinya secara

berurutan. Setelah semua observer

menyampaikan komentarnya, maka

langkah selanjutnya adalah guru model

diminta memberikan tanggapan atas

komentar observer. Hasil refleksi pada

siklus ini antara lain: (1) semua siswa telah

siap untuk belajar, dibuktikan dengan

semua siswa merespon dengan baik

ketika guru menyampaikan apersepsi

dan kontrak belajar, (2) Interaksi antara

siswa dan guru terjadi dua arah, guru

meberikan umpan balik berupa pertanyaan-

pertanyaan dan siswa merespon dengan

baik, (3) Permainan Make A Match

membuat siswa aktif dan bekerjasama

dengan teman, (4) Terdapat beberapa

siswa yang tidak dapat belajar dengan

baik seperti berbicara sendiri dengan

temannya, saling mengejek, dan pasif dalam

pembelajaran, namun guru sudah bisa

mengatasi gangguan belajar tersebut dengan

cara menegur dan juga menghampiri

langsung siswa yang ramai (5) Upaya guru

untuk mengatasi siswa yang kurang aktif

belajar juga sudah baik dengan

memberikan pertanyaan kepada siswa,
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sehingga siswa mau mengungkapkan

pendapatnya serta guru juga memotivasi

siswa bahwa tidak ada pendapat yang

salah, dan (6) diperlukan guru pendamping

yang membantu guru model untuk

mengontrol aktivitas siswa pada saat

bermain game.

SIMPULAN

Kegiatan pembelajaran dengan

menerapkan modifikasi model

pembelajaran Make A Match berbantuan

media video dapat memberikan ruang

gerak siswa untuk menemukan konsep

dari suatu topik pembelajaran bersama

pasangannya dalam suasana belajar yang

menyenangkan. Beberapa temuan dampak

dari penerapan modifikasi model

pembelajaran Make A Match terhadap

perilaku siswa antara laian:

(1) menumbuhkan  rasa tanggungjawab,

(2) melatih kerjasama yang baik,

(3) persaingan yang sportif antar teman,

dan (4) meningkatkan keaktifan siswa

dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan

guru sebagai pihak yang berperan dalam

merancang pembelajaran mendapatkan

pengalaman yang sangat berharga terkait

dengan pengembangan pembelajaran yang

bermutu dan perbaikan pembelajaran

selanjutnya melalui kegiatan lesson study.
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Abstrak

Tulisan ini mengkaji kegiatan salah satu keterampilan dasar mengajar yang harus dikembangkan

adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk

mendeskripsikan keterampilan membuka dan menutup pelajaran pada guru kelas di sekolah dasar.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif - deskriptif. Data hasil dari penelitian yang

diperoleh dari nilai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran pada 2 guru kelas (GR)

rendah dan 2 guru kelas (GR) tinggi di SDN 016 Tarakan dan SDN 029 Tarakan. Hasil dalam

penelitian ini membuktikan bahwa keterampilan membuka dan menutup pelajaran pada empat guru

model dari SDN 016 dan 029 Tarakan telah melakukan komponen, walaupun masih terdapat

komponen yang belum terpenuhi. Komponen yang belum muncul berbeda-beda tiap guru modelnya.

Komponen yang belum muncul yang paling sering tidak dilaksanakan pada (1) aktivitas membuka

pelajaran, yaitu (a) menimbulkan motivasi pada kategori mengemukakan ide berbeda, (b) kegiatan

menarik perhatian siswa pada kategori kegiatan (membaca, bercerita, mengajak menyanyi), (c)

memberikan acuan pada kategori menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam

pembelajaran dan indikator membuat kaitan pelajaran pada kategori membandingkan pengetahuan

lama dengan yang baru, (2) aktivitas menutup pelajaran yaitu (a) membuat ringkasan, (b)

menyampaikan rencana atau memberi remedial.

Kata Kunci: Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, guru kelas, sekolah dasar

Abstract

This article examines the activities of one of the basic skills teaching is a skill that must

be developed open and close the lesson. Therefore, researchers are trying to describe the

opening and closing skills lessons at primary school teacher in the classroom. This research

is qualitative research - descriptive. Data from the research results obtained from the value of

learning skills opens and closes at 2 classroom teachers (GR) was low and two classroom

teachers (GR) high in SDN 016 and SDN 029 Tarakan. The results in this study demonstrate

that the opening and closing skills lessons on four model teacher from SDN 016 and 029

Tarakan has done components, although there is still a component that has not been fulfilled.

Components that do not appear different for each teacher model. Components that have not

appeared most often carried out on (1) the activity opens the lesson, namely (a) lead to

motivation in the category express a different idea, (b) activities attract the attention of students

on the category of activities (reading, storytelling, invited to sing), (c ) provides a reference

to the category of recommended steps to be taken in learning and indicators make connections

lessons on category comparing the old knowledge with new ones, (2) activity closes subjects

namely (a) a summary, (b) submit the plan or provide remedial.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci dalam

pembangunan bangsa. Pendidikan

dapat memberikan kontribusi memberikan

pengetahuan kepada masyarakat

dalam membangun dan menata

kehidupan yang baik. Oleh sebab itu,

pendidikan wajib diperoleh oleh seluruh

masyarakat tak terkecuali anak

bangsa. Setiap guru pasti menginginkan
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pengajaran yang efektif dan mudah

dipahami oleh peserta didik, begitu pula

orang tua tentunya ingin anaknya

sebagai peserta didik mendapatkan

pendidikan yang layak dan berkompeten

baik dari segi intelektual maupun

sikap. Maka dalam dunia pendidikan

pemerintah selalu merencanakan,

merancang dan mengimplementasi

kurikulum untuk mempermudah tenaga

pendidik dalam keterampilan mengajar

sehingga  anak bangsa mendapatkan

pengajaran yang maksimal dan tidak ada

perbedaan dari setiap daerah dengan

kompetensi pengajaran yang berbeda.

Harapan perubahan kurikulum telah

diimplementasikan dan berjalan dengan

lancar, tetapi kenyataan masih banyak

tenaga pendidik yang sulit mengaplikasikan

dilapangan. Semua terjadi karena

peningkatan keterampilan tenaga pendidik

yang belum mendapatkan pengolahan data

langsung pada saat pengajaran sehingga

masih terpaku dengan penilaian hasil

dibanding proses atau karena guru belum

paham dengan tingkat profesionalisme

sebagai tenaga pendidik.

Membangun pendidikan yang baik

tidak lepas dari peranan seorang guru. Hal

tersebut sebagaimana yang tercantum dalam

Undang?Undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, dipertegas lagi

dengan Permendiknas No 16 tahun 2007

tentang standar kualifikasi akademik dan

kompetensi guru tentang guru, yang

menyatakan bahwa guru adalah pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan,

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini jalur

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah.

Salah satu perwujudan kompetensi

guru untuk mendukung kualitas

pendidikan melalui pembelajaran dengan

mengoptimalkan keterampilan dasar

mengajar. Menurut Sutikno (2013)

keterampilan membuka dan menutup

pelajaran merupakan salah satu

keterampilan dasar mengajar. Keterampilan

membuka dan menutup pelajaran sering

dianggap sebagai salah satu keterampilan

mudah untuk dilakukan, tetapi pada

pelaksanaannya hanya berupa salam dan

doa. Begitu juga yang terjadi di SDN 016

Tarakan dan SDN 029 Tarakan,

masih terdapat guru yang hanya

menjadikan sebuah rutinitas berupa

salam, doa dan presensi siswa. Padahal

komponen dalam keterampilan membuka

dan menutup pembelajaran bukan hanya

berupa salam dan doa, tetapi terdapat

indikator yang akan mempengaruhi siswa

dalam proses pembelajaran. Oleh karena

itu, peneliti bermaksud untuk mengungkap

dan mendeskripsikannya melalui penelitian

yang berjudul “Analisis Keterampilan

Membuka dan Menutup Pelajaran di SDN

Kota Tarakan.

Berdasarkan paparan tersebut, maka

peneliti tertarik untuk mendeskripsikan

kegiatan membuka dan menutup pelajaran

guru sekolah dasar dan mendeskripsikan

komponen-komponen yang belum muncul

dalam kegiatan membuka dan menutup

pelajaran. Oleh sebab itu, rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah (a)

bagaimanakah keterampilan membuka dan

menutup pelajaran pada guru sekolah

dasar di SDN Kota Tarakan?, (b)

komponen-komponen apa saja yang belum

muncul pada keterampilan membuka dan

menutup pelajaran pada guru sekolah

dasar di SDN Kota Tarakan?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian kualitatif dengan rancangan

penelitian deskriptif. Jenis penelitian

kualitatif dipilih karena penelitian ini bersifat

natural atau alamiah mengenai keadaan

yang terjadi. Hal ini sejalan dengan

Sugiyono (2014) yang mengatakan

bahwa metode penelitian kualitatif disebut

sebagai penelitian naturalistik karena

penelitiannya yang dilakukan dalam
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suatu kondisi yang alamiah. Pendapat

tersebut kemudian dipertegas kembali

oleh Patilima (2011) yang mengungkapkan

bahwa  penelitian kualitatif berupaya untuk

memahami, atau menafsirkan, fenomena

dilihatnya secara alamiah. Rancangan

penelitian deskriptif untuk menggambarkan

dan menginterpretasikan objek apa adanya

dan tanpa melakukan kontrol dan tidak

memanipulasi variabel penelitian (Sangadji

& Sopiah, 2010).

Subjek dalam penelitian ini adalah

guru kelas SDN 016 Kota Tarakan dan

SDN 029 Kota Tarakan. Subjek  dalam

penelitian ini adalah guru kelas IIA dan

kelas VA SDN 016 Kota Tarakan dan

guru kelas IIIE dan guru kelas VID SDN

029 Kota Tarakan.Data yang dikumpulkan

adalah data tentang keterampilan mengajar

guru, wawancara, observasi, angket siswa

dan dokumentasi. Langkah-langkah

mengenai tahap pengumpulan data dapat

dilihat sebagai berikut (a) observasi,

kegiatan pengamatan (pengambilan data

untuk memotret seberapa jauh efek

tindakan yang telah mencapai sasaran

(Supardi, 2006:127), (b) wawancara,

Peneliti melakukan wawancara tidak

terstruktur kepada guru kelas dan

pertanyaan telah disiapkan sebelumnya oleh

peneliti. Artinya pertanyaan sudah disusun

dalam draf tertentu oleh peneliti. Sejalan

dengan Maksum (2012) wawancara atau

sering disebut interview adalah proses

memilih informasi atau keterangan dengan

cara tanya jawab antara peneliti dan guru

yang menjadi subjek penelitian, (c)

dokumentasi adalah upaya mengumpulkan

data melalui catatan, arsip, transkrip, buku,

koran majalah dan sebagainya (Maksum,

2012:131-132). Dokumentasi yang

dijadikan sumber informasi atau data dalam

penelitian adalah foto dan video hasil

perekaman kegiatan pembelajaran mulai

tahap persiapan hingga akhir pembelajaran

melalui video recording.

Data yang terkumpul kemudian

dilakukan analisis data. Teknik analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan teknik analisis data kualitatif

dan kuantitatif sebagai pendukung. Data

kualitatif diperoleh dari mendeskripsi

temuan-temuan yang ada, melalui video

rekaman observasi terhadap segala

perilaku guru yang terjadi selama proses

pembelajaran yang kemudian di analisis.

Data kuantitatif merupakan presentase dari

hasil pengumpulan kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dipaparkan dalam subbab

ini merupakan data yang diperoleh dari

analisis video, hasil wawancara, angket,

serta dokumen rencana pelaksanaan

pembelajaran. Data yang dipaparka adalah

data mengenai aktivitas guru dalam

membuka dan menutup pelajaran di SDN

016 dan SDN 029 Kota Tarakan.

1. Membuka Pelajaran

Bedasarkan hasil observasi, angket

dan wawancara dilakukan oleh peneliti,

aktivitas yang dilakukan di SDN 016 Kota

Tarakan dan SDN 029 Kota Tarakan

dilihat dari ketercapaiannya pelaksanaan

kegiatan membuka pelajaran melalui

komponen diantaranya menarik perhatian

siswa, menimbulkan motivasi, meberikan

acuan, dan membuat kaitan pembelajaran.

a. Menarik perhatian siswa

Aktivitas yang dilakukan guru dalam

menarik perhatian siswa yang menjadi

indikator dalam penelitian ini yaitu gaya

mengajar, penggunaan alat bantu, dan

pola interaksi. Untuk mempermudah

pendeskripsian data penelitian ini,

maka Ibu AZ disebut GR 1 sebagai guru

model 1, Ibu KA disebut GR 2 sebagai

guru model 2, Ibu DS sebagai guru model

3, dan Ibu SW sebagai guru model 4.

Berikut ini akan dideskripsikan kegiatan

tersebut yang dilakukan di SDN 016 Kota

Tarakan dan SDN 029 Kota Tarakan.

1) Gaya mengajar

Berdasarkan hasil observasi yang

dilakukan terhadap gaya mengajar guru di
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2 sekolah yang dilaksanakan pada kelas

rendah dan kelas tinggi, pola guru

berpindah-pindah (depan, tengah,

berkeliling) dilakukan oleh ke tiga guru

model yaitu GR 1, GR 2 dan GR 4

sedangkan pola guru tidak berpindah-

pindah (depan, tengah, berkeliling oleh

guru model GR 3). Gaya mengajar guru

seperti itu diikuti dengan melaksanakan

kegiatan yang telah dipilih oleh guru,

seperti membaca, bercerita, dan mengajak

bernyanyi. Memilih kegiatan bernyanyi

merupakan salah satu hal yang dilakukan

untuk menarik perhatian siswa melalui

gaya mengajar, hal ini yang memmotivasi

dan cenderung menarik untuk dilaksanakan

GR 1, GR 3 dan 4. Dikarenakan dapat

membuat siswa lebih siap mmemulai

pembelajaran. Sedangkan,  pada GR 2

kegiatan membaca, bercerita, dan

mengajak menyanyi tidak ada satu pun

yang dilaksanakan.

Hasil observasi tersebut juga didukung

dari hasil wawancara yang dilakukan.

Wawancara yang dilakukan pada guru

model GR 1 di ketahui bahwa kegiatan

menarik perhatian siswa melalui gaya

mengajar guru itu sangat perlu di perhatikan

terutama bagi kelas rendah. Hal ini juga

sepandangan dengan pendapat yang di

kemukakan oleh guru model GR 2, GR 3

dan GR 4. Akan tetapi, pada guru GR 2

tidak melakukan salah satu dari kegiatan

bercerita, membaca dan bernyanyi. Hal

tersebut terlihat dari wawancara berikut.
GR 1

“Menurut saya, salah satu kegiatan

yang dilakukan oleh guru untuk menarik

perhatian siswa adalah bernyanyi

sambil berkeliling memperhatikan siswa

GR 2

“Kegiatan bernyanyi dapat membuat

siswa lebih bersemangat dalam

pembelajaran akan tetapi hal tersebut

cocok dilakukan untuk kelas rendah.”

GR 3

“Dalam kegiatan pembukaan setiap hari

siswa selalu saya wajibkan untuk

menyanyikan lagu Indonesia Raya, agar

siswa dapat tumbuh kecintaannya

terhadap tanah air .”

GR 4

“ Kondisi siswa yang masuk pada jam

siang harus dibuat lebih bersemangat

oleh karena itu saya sering

menggunakan metode bernyanyi diawal

pembelajaran.”

Berdasarkan kutipan wawancara

tersebut gaya mengajar guru memiliki

kesamaan maupun perbedaan suatu

pembelajaran. Gaya mengajar guru dengan

pola berpindah-pindah dapat membangun

suatu hubungan dan kedekatan yang hangat

dengan siswa. Sedangkan dengan kegiatan

bernyanyi dapat memberikan energi yang

positif untuk membangun semangat siswa

dalam belajar. Kemudian, menurut Khakim

(2016) pola interaksi yang dibangun oleh

guru diawal pembelajaran akan berdampak

baik bagi siswa, karena siswa akan lebih

merasa diperhatikan oleh guru.

2) Penggunaan alat bantu

Penggunaan alat bantu atau media saat

membuka pelajaran bertujuan untuk

menarik perhatian siswa dan

mempermudah siswa untuk memahami hal-

hal yang disampaikan oleh guru terkait

dengan materi yang akan dipelajari. Namun,

tidak semua guru menggunakan alat

bantu atau media. Pada GR1, GR 2 dan

GR 4 memilih untuk menggunakan alat

bantu atau media. Sedangkan, pada GR 3

memilih untuk tidak menggunakannya

dikarenakan waktu yang tidak memadai

dan kurangnya ketersediaan media, dan

menurut guru tersebut tidak semua materi

dapat mennggunakan media. Hal tersebut

berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan pada guru model GR 1, GR 2

dan GR 4 diketahui bahwa penggunaan

media sangat penting dalam membantu

proses pembelajaran. Dengan

menggunakan alat bantu berupa media

maupun sumber belajar lainnya dapat

mempermudah siswa dalam memahami

materi pembelajaran. Berbeda pada guru
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model GR 3, diketahui bahwa guru tidak

menggunakan media dalam pembelajaran,

karena tidak semua materi harus

menggunakan media.

3) Pola interaksi

Guru sebagai orang yang membimbing

dalam proses belajar mengajar harus

membangun interaksi yang melibatkan

siswa agar aktif dalam pembelajaran. Pola

interaksi yang dilakukan oleh guru GR 1,

GR 2 dan GR 4 saat membuka

pembelajaran dapat dikatakan bervariasi

karena bukan berpusat dari guru saja

melainkan siswa juga berperan aktif dalam

proses membuka pembelajaran. Selain

menyampaikan informasi, guru juga

melakukan tanya jawab terhadap siswa.

Siswa diberi kesempatan untuk bertanya,

menjawab, menanggapi atau pun

menyangga jawaban dari teman.

Sedangkan, pada GR 3 memilih untuk

tidak melakukan pola interksi melainkan

hanya memilih untuk berpusat pada gurunya

saja

b. Menimbulkan motivasi

1) Melakukan komunikasi dan

interksi yang hangat dan antusias

Saat belajar, siswa perlu memiliki

motivasi atau dorongan untuk belajar.

Motivasi siswa dapat timbul karena faktor

dari luar, dari dalam maupun keterlibatan

guru di dalamnya. Hal-hal yang dilakukan

guru dapat menimbulkan motivasi terhadap

siswa yaitu dengan melakukan komunikasi

dan interaksi yang hangat dan antusias

serta guru dapat memperhatikan minat

siswa. Namun berdasarkan hasil observasi,

GR 3 tidak melakukan komunikasi dan

interksi yang hangat dan antusias terhadap

siswa. Sedangkan, GR 1, GR 2 dan GR 4

melakukna komunikasi dan interaksi yang

hangat dan antusias yang pada akhirnya

siswa termotivasi dan bersemangat dalam

melakukan suatu pembelajaran.

2) Menimbulkan rasa ingin tahu

Motivasi pada diri siswa juga dapat

dibangkitkan dengan menimbulkan rasa

ingin tahu terhadap siswa. Hal-hal yang

dilakukan guru dapat menimbulkan rasa

ingin tahu siswa dengan cara menstimulus

siswa dengan memberi pertanyaan terlebih

dahulu. Selain itu, guru juga dapat

menyampapaikan hal-hal baru yang

berkaitan dengan materi agar siswa antusias

dan ingin tahu tentang hal-hal yang akan

dipelajari. Serta guru juga dapat

menyampaikan istilah dari benda atau hal-

hal yang belum perna dijumpai siswa. Pada

GR 1, GR 2 dan GR 4 telah memancing

rasa ingin tahu siswa sedangkan GR 3

tidak menimbulkan rasa ingin tahu pada

siswa dalam pembelajarannya.

3) Mengemukakan ide berbeda

Berdasarkan hasil observasi GR 1

dan GR 3 tidak mengemukakan ide

berbeda dalam membuka pembelajaran

dikarenakan guru khawatir siswa tidak

akan memahami apa yang akan

disampaikan oleh guru dan akan membuat

siswa menjadi bingung. Sedangkan, GR 2

dan GR 4 mengemukakan ide berbeda

karena guru berpendapat siswa akan

mencari ide-ide siswa sendiri jika guru

terlebih dahulu mengesplor ide yang

berbeda.

4) Memperhatikan minat siswa

Guru dapat menimbulkan motivasi

pada diri siswa dengan memperhatikan

situasi dan minat siswa. Memperhatikan

minat siswa dalam hal ini dapat dilakukan

dengan menyampaikan materi yang

diminati siswa disesuaikan dengan

lingkungan dan karakteristik siswa. GR 1,

GR 2 dan GR 4 memberi kesempatan

pada siswa untuk menyampaikan ide,

pendapat,  minat terkait dengan materi

yang akan dipelajari. Sehingga dapat timbul

motivasi dalam diri siswa untuk belajar

karena saat membuka pembelajaran

disampaikan oleh guru mengenai hal-hal

yang disukai, diminati oleh siswa dengan

melibatkan siswa secara langsung. Hal ini

membuat siswa merasa diperhatikan

sehingga termotivasi untuk belajar, yang
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salah satunya tampak dari keaktifan siswa

untuk terlibat dalam pembelajaran.

Sedangkan pada GR 3 tidak

memperhatikan minat siswanya.

c. Memberikan acuan

Memberi acuan kepada siswa

dimaksudkan untuk memberi gambaran

kepada siswa tentang hal-hal yang akan

dipelajari dan kegiatan pembelajaran yang

akan diikuti oleh siswa.

1) Kemukakan tujuan dan tugas dari

materi yang akan dipelajari

Berdasarkan hasil observasi yang

dilakuakan, saat membuka pembelajaran,

GR 1, GR 2, GR 3 dan GR 4.

Menyampaikan tujuan dan tugas dari

materi yang akan dipelajari dikarenakan

guru beranggapan bahwa siswa belum

mampu untuk memahami maksud dan

tujuan dari materi yang akan dipelajari.

2) Menyarankan langkah-langkah

yang akan dilakukan dalam

pembelajaran.

Saat memberi acuan pada siswa, guru

menyampaikan tujauan dan tugas dari

materi yang akan dipelajari siswa. GR 1

dan GR 4 menyarankan langkah-langkah

yang akan dilakukan dalam pembelajaran.

Guru memberikan penjelasan pada siswa

tentang langkah-langkah yang akan

dilakaukan siswa selama proses

pembelajaran berlangsung. Selain itu juga

disampaikan langkah-langkah untuk

menegerjakan tugas yang akan diberikan

ataupun langkah-langkah untuk

mempraktikkan hal dalam pembelajaran.

Setelah guru menyampaikan langkah-

langkah pembelajaran yang dapat diikuti

siswa, guru memberikan kesempatan

bertanya pada siswa yang belum paham

dan mengerti. Sedangkan pada GR 2 dan

GR 3 tidak  menyarankan langkah-langkah

yang akan dilakukan dalam pembelajaran

terhadap siswa.

3) Mengingatkan masalah pokok pada

materi yang akan dibahas

Berdasarkan hasil observasi yang

telah dilaksanakan,GR 1, GR 2, GR 3 dan

GR 4 telah mengingatkan siswa mengenai

masalah pokok pada materi yang akan

dibahas dan menjelaskannya secara

langsung kepada siswa. Dengan cara

tersebut, siswa akan lebih mudah untuk

memahami masalah pokok yang

disampaikan oleh guru kepada siswa seperti

masalah tingkat kesulitan materi yang akan

dipelajari dan poin penting pada materi

yang perlu diperhatikan oleh siswa.

4) Mengajukan pertanyaan terkait

materi yang akan dipelajari

Melanjutkan membuka pembelajaran

dengan mengajukan pertanyaan terkait

dengan materi yang akan dipelajari. GR 1,

GR 2 dan GR 4 menyampaikan pertanataan

secara lisan dan siswa diminta tunjuk jari

sebelum menjawab. Siswa akan ditunjuk

dan menyampaikan jawaban secara

bergantian. Sedangkan pada GR 3 tidak

mengajukan pertanyaan terkait materi yang

akan dipelajari.

d. Membuat kaitan pembelajaran

Saat membuat kaitan guru dapat

menghubungkan dengan hal-hal yang telah

dikenal siswa, baik terkait pengalaman

siswa, minat siswa, pengetahuan siswa

maupun kebutuhan siswa. Saat membuka

pembelajaran, guru mengaitkan

pembelajaran dengan aspek lain yang

relevan dengan materi, membandingkan

pengetahuan lama dengan pengetahuan baru

dan menjelaskan konsep dari materi yang

akan dipelajari sebelum bahan dirincikan.

1) Mengaitkan aspek lain yang

relevan dengan materi yang akan

dipelajari

Kegiatan mengaitkan aspek lain yang

relevan dengan materi yang akan dipelajari

diawali dengan melakukan tanya jawab

oleh GR1, GR2, GR3, dan GR 4. Setelah

itu, guru memberikan penjelasan mengenai

hubungan antara materi yang akan
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dipelajari dengan aspek lainnya. Dari hasil

wawancara yang dilakukan dengan GR3

dan GR 4 diketahui bahwa pada

pembelajaran tematik di Kurikulum 2013

saat ini sudah mudah untuk mengaitkan

dengan aspek-aspek yang relevan. Selain

itu, antara kegiatan pembelajaran hari ini

dengan pembelajaran kemarin juga sudah

tertuang kaitan materi pembelajarannya.

Lain halnya dengan yang dilaksanakan

oleh guru GR1 dan GR 2. Pada guru GR1

yang mengajarkan kelas rendah dengan

menggunakan KTSP 2006. Pada

rancangan pelaksanaan pembelajaran

yang dibuat oleh guru untuk kelas rendah

memang menggunakan tematik, tetapi pada

proses pelaksanaannya setiap mata

pelajaran diajarkan secara terpisah.

Sedangkan, pada guru GR 2 hanya

mengajarkan mata pelajaran matematika

pada KTSP 2006.

2) Membandingkan pengetahuan lama

dengan pengetahuan baru

Berdasarkan hasil observasi yang

dilaksanakan untuk membandingkan

pengetahuan lama dengan pengetahuan

baru dilakukan melalui kegiatan tanya

jawab dengan siswa. Kegiatan ini tampak

pada kegiatan yang dilakukan oleh guru

GR 1 dan GR 3. Sedangkan, pada guru

GR 2 dan GR 4 tidak sama sekali

membandingkan pengetahuan lama dengan

pengetahuan baru. Selain berdasarkan hasil

observasi, hal ini juga didukung dari hasil

wawancara yang dilakukan terhadap guru

model tersebut. Menurut guru GR 1 dengan

melakukan kegiatan tanya jawab dapat

melihat mana siswa yang bisa menjawab

dan mana siswa yang menjawab dengan

asal-asalan.

3) Menjelaskan konsep dari materi

yang akan dipelajari sebelum bahan

dirincikan

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan

oleh guru setelah melakukan tanya jawab

adalah dengan menjelaskan konsep dari

materi yang akan dipelajari sebelum bahan

dirincikan. Guru model GR1, GR2, dan

GR 4 menjelaskan konsep materi yang

akan dipelajari agar siswa mengetahui

secara garis besar pembelajaran apa saja

yang akan dilakukan. Sangat penting

untuk menjelaskan konsep dari materi yang

akan dipelajari terutama pada materi baru

agar siswa mengenal materi yang akan

dipelajari.

2. Menutup Pelajaran

Keterampilan menutup pelajaran

dapat dilaksanakan oleh guru setelah

kegiatan inti. Komponen menutup

pelajaran mencangkup meninjau

kembali, mengevaluasi, dan melakukan

tindak lanjut. Melalui komponen tersebut,

aktivitas yang dilakukan guru akan tampak

jelas sehingga dapat membimbingan siswa

untuk mengakhiri pembelajaran. Berikut

merupakan aktivitas yang dilakukan pada

guru model GR 1, GR 2, GR 3 dan GR

saat menutup pelajaran.

a. Meninjau pembelajaran

Pelaksanaan meninjau kembali

pembelajaran salah satunya bertujuan untuk

melihat penguasaan siswa terhadap materi

setelah mengikuti pembelajaran. Meninjau

kembali dapat dilakukan guru dengan

membimbing siswa untuk merangkum inti

pelajaran dan membimbing siswa untuk

membuat ringkasan. Akan tetapi, pada guru

model GR 1 tidak melaksanakan kedua

indikator tersebut, pada model guru GR 2

dan GR 3 melaksanakan kedua indikator

tersebut, dan pada model guru GR 4

hanya melaksanakan salah satu dari kedua

indikator tersebut.

1) Membimbing siswa untuk

merangkum inti pelajaran

Saat meninjau kembali, salah satu guru

tampak tidak melaksanakan aktivitas untuk

membimbing siswa merangkum inti

pelajaran. Berdasarkan hasil observasi

dengan model guru GR 1, GR 2, GR 3

dan GR 4, menyatakan bahwa untuk

membuat rangkuman saat menutup

pelajaran tidak dapat dilaksanakan karena



Analisis Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran Pada Guru Kelas

di SDN Kota TarakanHal: 144 - 154

“Peningkatan Kompetensi Calon Guru dalam Menghadapi Tantangan Global”

akan membutuhkan waktu yang lebih

banyak bagi model guru GR 1 untuk

menulis rangkuman. Selain itu jika terdapat

catatan penting atau rangkuman guru lebih

memilih utnuk memberikan kepada siswa

saat ditengah pembelajaran.

2) Membimbing siswa untuk membuat

ringkasan

Membimbing siswa untuk membuat

ringkasan juga tidak dilaksanakan oleh guru.

Alasan yang dikemukakan oleh model guru

GR 1 dan GR 4, tidak jauh berbeda

dengan alasan tidak dilaksanakannya

membimbing siswa untuk merangkum.

Menurut model guru GR 1 dan GR 4,

membimbing siswa untuk meringkas

akan memerlukan waktu terutama bagi

siswa untuk menulis. Saat meninjau

kembali, guru cenderung memilih

untuk membimbing siswa menyimpulkan

materi yang telah dipelajari.

b. Melakukan evaluasi

Mengevaluasi merupakan salah satu

hal yang dilakukan guru untuk mengetahui

atau mengecek tingkat pemahaman siswa

mengenai materi yang telah dipelajari. Saat

mengevaluasi guru dapat melaksanakan

aktivitas untuk meminta siswa

mendemonstrasikan terkait materi yang

dipelajari, meminta siswa mengekspresikan

pendapat, memberikan soal-soal tertulis

atau lisan dan mengaplikasikan ide baru

pada situasi lain. Namun tidak semua

aktivitas tersebut dapat dilakukan oleh

model guru GR 1, GR 2, GR 3, dan GR

4. Guru hanya melakukan aktivitas

mengevaluasi dengan meminta siswa

mengekspresikan pendapat dan

memberikan soal-soal tertulis atau lisan.

1) Meminta siswa mendemonstrasikan

materi yang dipelajari

Aktivitas untuk meminta siswa

mendemonstrasikan materi yang di-

pelajari tidak dilaksanakan oleh model

guru GR 1 dan GR 4. Hal ini dikarenkan

aktivitas mendemonstrasikan masih terlalu

sulit, sehingga siswa belum mampu untuk

diminta mendemostrasikan terkait materi.

Selain itu, juga memerlukan waktu yang

tidak sedikit jika siswa diminta untuk

mendemonstrasikan.

2) Meminta siswa mengekspresikan

pendapat

Selain memberikan pertanyaan secara

lisan saat mengevaluasi, berdasarkan hasil

observasi guru juga melakukan evaluasi

dengan meminta pendapat siswa tentang

pembelajaran yang diikuti, sehingga siswa

memiliki kesempatan untuk menyampaikan

kesan tentang pembelajaran ataupun

kesulitan dalam pembelajaran. Kegiatan

ini dilaksanakan oleh model guru GR 3

dengan melemparkan pertanyaan kepada

siswa tentang pendapat siswa mengenai

materi maupun pembelajaran yang telah

diikuti. Guru meminta siswa  untuk tunjuk

jari sebelum menyampaikan pendapatnya

agar tidak gaduh dan pendapat tersebut

dapat didengar oleh siswa lain. Siswa

secara bergantian menyampaikan dengan

lisan pendapat dan kesan yang disarankan

terhadap pembelajaran yang diikuti.

3) Memberikan soal-soal tertulis

Salah satu aktivitas untuk mengevaluasi

adalah dengan memberikan soal-soal

tertulis. Dari keempat guru model, GR 1,

GR 2, dan GR 4 memberikan evaluasi

kepada siswa dengan memberikan soal-

soal tertulis. Hal ini bertujuan untuk

melihat ketercapaian dari satu

pembelajaran. Akan tetapi soal-soal

tertulis yang diberikan hanya beberapa soal

untuk mengefesiensikan waktu. Soal-soal

hanya mewakili dari tiap indikator.

Sedangkan pada GR 3, guru tidak

memberikan evaluasi melalui soal-soal

tertulis sama sekali.

4) Mengaplikasikan ide baru pada

situasi lain

Berdasarkan dari hasil observasi

yang dilakukan oleh guru kegiatan

mengaplikasikan ide baru pada situasi

lain hanya diberikan  pada guru model GR

2 dan GR 3, sedangkan pada GR 1 dan
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GR 4 tidak mengaplikasikan ide baru

pada situasi lain. Berdasarkan hasil dari

wawancara yang dilakukan oleh guru,

kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sulit

untuk dipahami oleh siswa.

c. Tindak lanjut

1) Memberikan pekerjaan rumah

Saat menutup pelajaran, salah satu

komponen yang ada pada adalah

tindak lanjut dengan memberikan

pekerjaan rumah. Berdasarkan hasil

observasi yang dilakukan kepada keempat

guru model, GR 1, GR 2, GR 3

memberikan pekerjaan rumah kepada

siswa. Sedangkan, pada guru model GR 4

tidak memberikan pekerjaan rumah.

Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan terhadap guru yang memberikan

pekerjaan rumah diketahui bahwa

pemberian pekerjaan rumah kepada siswa

bertujuan agar terjalinnya kerjasama

dengan orang tua. Orang tua diharapkan

mampu membimbing siswa untuk

mengarahkan  pekerjaan rumah siswa agar

terselesaikan dan siswa mampu memahami

pekerjaan rumahnya.

2) Menyampaikan rencana atau

memberi remedial

Dalam kegiatan ini guru menyampaikan

rencana pembelajaran atau memberi

remedial. Kegiatan menyampaikan rencana

atau memberi remedial hanya dilakukan

oleh GR 1 dan GR 3. Sedangkan, pada

GR 2 dan GR 4 tidak menyampaikan

rencana atau remedial. Berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan sebelum

mengakhiri kegiatan pembelajaran guru

menyampaikan arahan terkait dengan

pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk

kegiatan remedial dilakukan guru setelah

selesai pembelajaran. Soal yang diberikan

saat remedial dilakukan secara lisan oleh

guru dengan suasana yang santai dan

nyaman bagi siswa.

1. Aktivitas Guru dalam Membuka

Pelajaran

Berdasarkan data penelitian yang

diperoleh peneliti, menunjukkan bahwa

guru telah melaksanakan kegiatan

keterampilan membuka pelajaran, walau

pun dalam pelaksanaannya masih terdapat

komponen yang belum terlaksana. Menurut

Wati (2010:6) mengemukakan bahwa

keterampilan dasar mengajar (teaching

skill) adalah kemampuan atau

keterampilan khusus (most spesifis in-

structional behaviours) yang harus dimiliki

oleh guru dan dosen agar dapat

melaksanakan tugas mengajar secara

efektif, efisien dan profesional. Dengan

kata lain keterampilan dasar mengajar

berkenaan dengan beberapa kemampuan

atau keterampilan yang bersifat mendasar

dengan beberapa kemampuan, atau

keterampilan yang bersifat mendasar dan

melekat yang harus dimiliki dan

diaktualisasikan oleh setiap guru dan dosen

dalam melakasanakan tugasnya. Pada

subbab ini akan dibahas hasil penelitian

mengenai membuka dan menutup pelajaran

yang meliputi komponen menarik perhatian

siswa, menimbulkan motivasi, memberi

acuan, dan membuat kaitan. Namun, tidak

semua indikator dapat terlaksana. Hal ini

karena karakteristik dan keefektifan waktu

dalam pembelajaran. Berikut ini akan

dipaparkan hasil pembahasan penelitian

terkait dengan membuka dan menutup

pelajaran.

2. Aktivitas Guru dalam Menutup

Pelajaran

Berdasarkan hasil observasi dan

wawancara yang dilakukan peneliti

terhadap guru model GR 1, GR 2, GR 3,

dan GR 4, dinyatakan bahwa kegiatan

penutup telah dilaksanakan dan beberapa

telah memenuhi komponen tetapi terdapat

beberapa bagian juga yang belum

memenuhi komponen dalam menutup

pelajaran. Kegiatan guru dalam menutup

pelajaran memberikan dampak yang baik

bagi siswa. Aktivitas menutup pelajaran
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yang dilakukan dalam beberapa komponen

yang dilakukan meninjau pembelajaran,

melakukan evaluasi, dan tindak lanjut.

Peneliti juga menggunakan angket

FCE untuk mengetahui efektifitas

pembelajaran dari sudut pandang siswa

terhadap keterampilan mengajar guru.

Pertanyaan nomer 1, 2 dan 3 adalah

komponen hasil (pengalaman berkesan dan

pengetahuan), pertanyaan nomer 4 dan 5

adalah komponen kemauan (kesenangan

dan kesungguhan), pertanyaan nomer 6, 7

dan 8 adalah komponen metode (kesegaran

dan usaha mendapatkan tujuan belajar).

Pada grafik 4.1 di bawah ini ditemukan

hasil rekapitulasi angket sebagai berikut.

Grafik 4.1. rekapitulasi penilaian angket FCE

Berdasarkan grafik di atas dapat

disimpulkan dapat perbedaan pada nilai

akhir instrumen FCE adalah GR 1 nilai

akhir 4,4,3 dan rata-rata 3.7 GR 2 nilai

akhir 5,4,5 dan rata-rata 4.7 GR 3 nilai

akhir 4,3,4 dan rata-rata 3.7 GR 4 nilai

akhir 5,4,4 dan rata-rata 4.3. hasil rekap

di atas merupakan penilaian keseluruhan

pembelajaran di kelas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan

dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan

bahwa (1) aktivitas membuka pelajaran di

SDN Kota Tarakan, khususnya di SDN

016 dan SDN 029 Kota Tarakan pada

guru kelas rendah 2 orang dan guru kelas

tinggi 2 orang, pada kegiatan membuka

pelajaran pada guru model GR1, GR2,

GR3, dan GR4 guru telah melaksanakan

kegiatan membuka pelajaran tetapi masih

terdapat beberapa komponen yang belum

memenuhi indikator. Pada GR 1, indikator

yang tidak terpenuhi hanya pada indikator

menimbulkan motivasi pada kategori

mengemukakan ide berbeda. Pada GR 2,

indikator yang tidak terpenuhi pada

kegiatan menarik perhatian siswa pada

kategori kegiatan (membaca, bercerita,

mengajak menyanyi), indikator memberikan

acuan pada kategori menyarankan langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam

pembelajaran dan indikator membuat

kaitan pelajaran pada kategori

membandingkan pengetahuan lama dengan

yang baru. Pada GR 3, banyak komponen

yang tidak terlaksana. Komponen yang

terlaksana hanya pada kategori kegiatan

kegiatan (membaca, bercerita, mengajak

menyanyi), kemukakan tujuan dan tugas

dari materi yang akan dipelajari,

mengingatkan masalah pokok pada materi

yang akan dibahas, mengaitkan aspek lain

yang relevan dengan yang akan dipelajari

dan membandingkan pengetahuan lama

dengan yang baru. Sedangkan, pada GR

4, hanya indikator membuat kaitan

pembelajaran pada kategori

membandingkan pengetahuan lama dengan

yang baru.

Sedangkan, (2) aktivitas menutup

pelajaran yang dilakukan guru model GR1,

GR2, GR3 pada meninjau pembelajaran

pada dua indikator yaitu membimbing

siswa untuk merangkum inti pelajaran

dan membimbing siswa untuk membuat

ringkasan telah terlaksana dengan

baik. Sedangkan, pada GR4 satu indikator

tidak terlaksana yaitu membuat

ringkasan.Pada indikator meminta siswa

mendemonstrasikan materi yang telah

dipelajari guru model GR2 dan GR3 yang

melaksanakan komponen tersebut. Pada

indikator meminta siswa mengekspresikan

pendapat hanya GR3 yang melaksanakan

komponen tersebut. Pada indikator

memberikan soal-soal tertulis GR1, GR2,

dan GR4 yang melaksanakan komponen
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tersebut. Pada indikator mengaplikasikan

ide baru pada situasi yang lain guru GR2,

dan GR3 yang melaksanakan komponen

tersebut. Dari keempat indikator yang ada

beberapa guru yang banyak tidak memenuhi

indikator dalam melakukan evaluasi.pada

GR1 dan GR3 telah melaksanakan

indikator dari memberikan tindak lanjut

dalam kegiatan penutup. Adapun indikator

tersebut yaitu memberikan pekerjaan

rumah dan menyampaikan rencana atau

memberi remedial. Pada GR 2 salah satu

indikator tidak dilaksanakan yaitu pada

menyampaikan rencana atau memberi

remedial. Sedangkan pada GR4 tidak

melaksanakan kedua indikator yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah dikemukakan,

maka peneliti menyarankan beberapa hal

sebagai berikut: (1) diperlukannya

keterbukaan antara peneliti dan guru dalam

hal keterampilan mengajar agar

pelaksanaan pendampingan berjalan dengan

lancar; (2) guru yang mendapatkan predikat

baik sesuai data observasi dan angket

hendaknya selalu memperhatikan dan

memperbaiki kegiatan yang kurang agar

dapat membiasakan diri; (3) bagi peneliti

lanjut, agar lebih mengembangkan

penelitian ke dalam keterampilan dasar

mengajar lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

Majid, Abdul. 2013. Strategi Pembelajaran.

Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Maksum, Ali. 2012. Metodologi Penelitian.

Penerbit: Unesa University Press.

Patilima, Hamid. 2011. Metode Penelitian

Kualitatif Edisi Revisi. Bandung:

Alfabeta.

Sangadji, Ettha Mamang & Sopiah. 2010.

Metodologi Penelitian Pendekatan

Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta:

Andi Offset.

Sarwana, dkk. 2013. Modul Pelatihan

Pengembangan Keterampilan Dasar

Teknik Instruksional. LP2M: UNY.

Sudjana, N. 2006. Penilaian Hasil Proses

Belajar Mengajar. Bandung: PT

Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian dan

Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, dan R&D). Bandung:

Alfabeta.

Supardi. 2006. Metodologi Penelitian.

Mataram : Yayasan Cerdas Press

Sutikno, Sobry. 2013. Belajar dan

Pembelajaran. Holistica: Lombok.

Suyadi. 2011. Panduan Penelitian

Tindakan Kelas. Yogyakarta: Diva

Press.

Wati, Widya. 2010. Strategi Pembelajaran

Keterampilan Dasar Mengajar

Guru. Universitas Negeri Padang:

Padang.



Perbedaan Hasil Belajar IPS yang Menggunakan Model Time Token dengan

Think Pair And Share Siswa Kelas IV SDN Tugu Utara 22 Pagi Jakarta UtaraHal: 155 - 162

“Peningkatan Kompetensi Calon Guru dalam Menghadapi Tantangan Global”

PERBEDAAN HASIL BELAJAR IPS

YANG MENGGUNAKAN MODEL TIME TOKEN

DENGAN THINK PAIR AND SHARE SISWA KELAS IV

SDN TUGU UTARA 22 PAGI JAKARTA UTARA

Rahmiati & Liani Eldawati

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Email: rahmiatizen@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar IPS yang

menggunakan model Time Token dengan Think Pair and Share siswa kelas IV SDN Tugu Utara

22 Pagi Jakarta Utara. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Tugu Utara 22 Pagi Jakarta Utara pada

kelas IV A dan IV B semester genap tahun pelajaran 2015/2016.

Metode yang digunakan pada penelitian ini quasi eksperimental dengan desain posttest-only

control group design. Populasi penelitian sebanyak 60 siswa yang terdiri dari 30 siswa sebagai

kelas eksperimen I dan 30 siswa sebagai kelas eksperimen II. Pengambilan sampel dilakukan

dengan teknik sampel jenuh. Instrumen penelitian berupa soal pilihan ganda sebanyak 40 soal.

Uji validitas instrumen menggunakan rumus Point Biserial dan didapat 30 soal valid. Uji

reliabilitas tes hasil belajar IPS siswa menggunakan rumus KR-20. Berdasarkan pengujian,

instrumen penelitian reliabel dan layak untuk digunakan. Uji persyaratan yaitu uji normalitas

menggunakan rumus Liliefors. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai L
0 
kelas eksperimen

I adalah 0,1293 dan nilai L
0 
kelas eksperimen II adalah 0,0913; pada taraf signifikasi = 0,05 dan

n = 30 nilai L
tabel 

adalah 0,161; mengakibatkan L
0
 < L

tabel
, maka Ho diterima. Berarti sampel yang

digunakan berasal dari populasi dengan distribusi normal. Uji homogenitas menggunakan uji

Fisher, hasil perhitungan diperoleh F
hitung

 < F
tabel

 (1,03 < 1,90) dengan taraf signifikansi  = 0,05,

dk pembilang = 29 dan dk penyebut = 29, maka disimpulkan varians kedua kelompok homogen.

Uji hipotesis menggunakan uji-t diperoleh t
hitung

 = 2,7339 > t
tabel

 = 2,002 dengan taraf signifikansi

 = 0,05 dan derajat kebebasan (dk) 58, maka H
0
 ditolak dan H

1 
diterima.

Dapat disimpulkan bahwa H
0
 ditolak dan H

1 
diterima menunjukkan terdapat perbedaan hasil

belajar IPS yang menggunakan model Time Token dengan Think Pair and Share siswa kelas IV

SDN Tugu Utara 22 Pagi Jakarta Utara.

Kata kunci: time token, think pair and share, hasil belajar IPS.

Abstract

This study aims to determine whether there are or there are not any differences of IPS

Learning Outcomes using Time Token model with Think Pair and Share of 4th grade students

of SDN Tugu Utara 22 Pagi North Jakarta. Essay. Jakarta. This research is conducted at SDN

Tugu Utara 22 Pagi North Jakarta to the 4th grade class A and B in the second semester of

academic year 2015/2016.

The method which is used in this research is quasi experimental method with posttest-only

control group design. The population is 60 students consist of 30 students as the experimental

class 1 and 30 students as the experimental class II. Sampling is taken by saturated sampling

technique. The research instrument is in the form of multiple choices consisting of 40 test items.

The validity of the instrument is tested using Point Biserial formula and obtained 30 valid

items. The reliability of the IPS’s students learning outcome is tested using KR-20 formula. Based

on the instrument testing, the research instruments are reliable and feasible to be applied. The

requirements testing, that is normality testing using Liliefors formula. Based on the calculations,



ISBN : 978-979-796-284-5
Prosiding Seminar Nasional 2017

“Peningkatan Kompetensi Calon Guru dalam Menghadapi Tantangan Global”

the value of L
0 

for
 
the experimental class 1 is 0, 1293 and the value of L

0 
for the experimental

class II is 0, 0913; at the level significance of = 0,05 and n = 30 the value of L
tabel 

is 0,161;

and the result is  L
0count 

<  L
tabel

, then H
0 
is accepted. It means that the samples were taken from

populations with normally distributed. The homogeneity is tested using Fisher testing and

obtained F
count 

< F
table

 (1, 03< 1, 90) with the significance level  = 0.05, dk’s numerator = 29

and dk’s denominator = 29, then the variance both group is homogeny. The hypothesis testing

using t-test obtained t
hitung

 = 2, 7339 > t
table

 = 2,002 with the level significance  = 0,05 and

degrees of freedom (df) 58, then H
0
 is rejected and H

1
 is accepted.

It can be concluded that H
0
 is rejected and H

1
 is accepted which states that there are any

differences of IPS’s learning outcomes using Time Token model with Think Pair and Share of

4th grade students of SDN Tugu Utara 22 Pagi North Jakarta.

Keywords: time token, think pair and share, IPS learning outcomes

PENDAHULUAN

Mulyono dalam Suswandari dan

Toto Hastiartono (2014:29) menyatakan

bahwa IPS adalah suatu pendekatan

interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu

sosial. IPS merupakan integrasi dari

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti

sosiologi, antropologi, sejarah, geografi,

ilmu politik dan sebagainya. Selanjutnya,

Djahiri dan Ma’mum dalam Rudy Gunawan

(2011:17) mengungkapkan bahwa IPS

atau studi sosial konsep-konsepnya

merupakan konsep pilihan dari berbagai

ilmu lalu dipadukan dan diolah secara

didaktis-pedagogis sesuai dengan tingkat

perkembangan siswa. Oleh karena itu, IPS

bukanlah mata pelajaran disiplin ilmu

tunggal, melainkan gabungan dari

berbagai disiplin ilmu atau interdisipliner.

IPS terdiri dari berbagai ilmu sosial yang

tingkat kesukaran bahan harus sesuai

dengan tingkat kecerdasan dan minat siswa.

Pembelajaran pelajaran IPS siswa

diarahkan untuk dapat bertanggung jawab

untuk mengembangkan pengetahuan,

keterampilan, sikap dari nilai-nilai yang

diperlukan untuk berpartisipasi dalam

kehidupan bermasyarakat, baik tingkat

lokal, nasional, maupun internasional. Mata

pelajaran IPS dilatarbelakangi oleh

pertimbangan bahwa di masa yang akan

datang siswa akan menghadapi tantangan

karena kehidupan masyarakat global yang

selalu mengalami perubahan. Oleh karena

itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk

mengembangkan pengetahuan, pemahaman

dan kemampuan analisis terhadap kondisi

sosial masyarakat dalam menghadapi

kehidupan global.

Berdasarkan pengamatan di SDN

Tugu Utara 22 Pagi Jakarta Utara dalam

pembelajaran IPS masih mempunyai

kelemahan Guru mengajar yang selalu

menekankan pada penguasaan sejumlah

konsep berupa hafalan. Penguasaan

konsep pada siswa kurang bermanfaat

karena hal tersebut hanya dikomunikasikan

oleh guru kepada siswa melalui satu

arah. Permasalahan yang muncul di SDN

Tugu Utara 22 Pagi Jakarta Utara

diantaranya adalah rendahnya hasil

belajar siswa. Proses pembelajaran

masih didominasikan oleh guru dan tidak

memberikan akses bagi siswa untuk

berkembang secara mandiri melalui

penemuan serta dalam proses berpikirnya.

Rendahnya hasil belajar dilihat dari

data yang diperoleh peneliti di SDN Tugu

Utara 22 Pagi Jakarta Utara terdapat siswa

yang belum memenuhi KKM (Kriteria

Ketuntasan Minimal) dari mata pelajaran

IPS yaitu 68. Nilai raport semester ganjil

tahun ajaran 2015-2016 di kelas IV A

dari 30 siswa hanya 23 siswa (76,67%)

yang mencapai nilai diatas 68, sedangkan

7 siswa (23,33%) masih memperoleh

dibawah KKM. Kelas IV B dari 30 siswa

hanya 20 siswa (66,67%) yang mencapai

nilai diatas 68, sedangkan 10 siswa

(33,33%) memperoleh dibawah KKM.

Selain itu siswa terlihat jarang sekali

mengajukan pertanyaan seputar materi yang
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belum dipahaminya dari apa yang sudah

dijelaskan oleh guru. Selain itu, guru di

sekolah tersebut banyak yang masih

menggunakan metode yang kurang

efektif. Guru masih monoton dalam

pembelajaran IPS, sehingga siswa hanya

mendengarkan materi ajar dari guru. Siswa

hanya diajarkan tentang konsep pengertian

materi yang bersifat hafalan. Sehingga

dalam proses belajar berlangsung kegiatan

siswa sebagian hanya mencatat materi

yang disampaikan guru.

Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar

diharapkan guru dapat menggunakan

stategi yang tepat. Oleh karena itu, guru

harus menciptakan pembelajaran IPS

yang membuat siswa aktif dan dapat

memecahkan permasalah sosial. Salah satu

model yang sesuai yaitu dengan

menggunakan  model pembelajaran time

token dan think pair and share. Peneliti

berharap dalam menggunakan model

pembelajaran time token dan think pair

and share dapat memperkaya pengalaman

siswa dalam menyelesaikan permasalahan

yang dikerjakan secara berkelompok.

Kegiatan pembelajaran model

time token  dibentuk ke dalam kelompok

belajar, yang akan mengajarkan

keterampilan sosial. Hal ini sejalan

dengan pendapat Rahmat Widodo dalam

Aris Shoimin (2014:216) menyatakan

bahwa model pembelajaran time token

sangat tepat untuk pembelajaran struktur

yang dapat digunakan untuk mengajarkan

keterampilan sosial, untuk menghindari

siswa mendominasi pembicaraan atau

siswa diam sama sekali. Model time

token menjadikan aktivitas siswa

menjadi titik perhatian utama (Imas

Kurniasih dan Berlin Sani, 2015:107).

Model pembelajaran ini mengajak siswa

untuk aktif sehingga tepat digunakan

dalam pembelajaran berbicara dimana

pembelajaran ini benar-benar mengajak

siswa belajar berbicara di depan umum,

mengungkapkan pendapatnya tanpa harus

merasa malu.

Model think pair and share adalah

suatu model pembelajaran kooperatif

yang memberi siswa waktu untuk berpikir

dan merespons serta saling bantu satu

sama lain. Miftahul Huda menjelaskan

bahwa think pair and share merupakan

model pembelajaran yang memperkenalkan

gagasan tentang waktu ‘tunggu atau

berpikir’ (wait or think time) pada elemen

interaksi pembelajaran kooperatif yang

saat ini menjadi salah satu faktor ampuh

dalam meningkatkan respons siswa

terhadap pertanyaan (2014:206).

Selanjutnya Lie dalam Isjoni (2014:78)

menyatakan bahwa Think Pair and Share

adalah memberi siswa kesempatan untuk

bekerja sendiri serta bekerja sama dengan

orang lain. Oleh karena itu, model think

pair and share mendorong siswa untuk

membagi hasil kelompoknya kepada siswa

lainnya. Siswa juga dapat berinteraksi serta

menunjukkan partisipasi siswa kepada

siswa lainnya.

Guru diharapakan mampu

menggunakan model pembelajaran time

token dan think pair and share dalam

kegiatan belajar mengajar khususnya dalam

pelajaran IPS, karena dengan model

pembelajaran time token dan think pair

and share diharapkan dapat membantu

kesulitan belajar dalam memahami materi

ajar dengan bekerja kelompok, sehingga

dapat mempengaruhi hasil belajar IPS

siswa yang baik. Mengingat mata pelajaran

IPS membuat siswa terlibat langsung

dalam memecahkan masalah-masalah

sosial. Dari beberapa uraian di atas, maka

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

perbedaan hasil belajar IPS yang

menggunakan model time token dengan

think pair and share siswa kelas IV

SDN Tugu Utara 22 Pagi Jakarta Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode

quasi eksperimental dengan pendekatan

kuantitatif. Penelitian ini menggunakan

bentuk desain Posttest only control group
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design. Dalam penelitian ini,  peneliti

menggunakan dua kelas yaitu: kelas IVA

atau kelas eksperimen I yang diajarkan

dengan menggunakan model time token

dan kelas IVB atau kelas eksperimen II

yang diajarkan menggunakan model

think pair and share. Desain penelitian

disajikan pada Tabel 1.

Kelompok Perlakuan Hasil belajar 

Eksperimen I X1 O1 

Eksperimen II X2 O2 

Tabel 1. Desain Penelitian Posttest Only Control Group Design

Keterangan:

X
1
 = Perlakuan pada kelas eksperimen I

X
2
 = Perlakuan pada kelas eksperimen II

O
1 

= Hasil belajar kelas eksperimenI

O
2 

= Hasil belajar kelaseksperimen II

Pada desain ini pada kelas eksperimen

I yang diberi perlakuan berupa model time

token diberikan posttest. Begitu pula

dengan kelas eksperimen II yang diberikan

perlakuan model think pair and share

juga diberikan posttest. Diberikannya

posttest pada kelas eksperimen I dan

kelas eksperimen II bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar adanya

perbedaan hasil belajar IPS siswa yang

diberikan perlakuan model time token

dan think pair and share.

Penelitian ini dilaksanakan di SDN

Tugu Utara 22 Pagi Jakarta Utara. Subjek

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa

kelas IV SDN Tugu Utara 22 Pagi Jakarta

Utara tahun pelajaran 2015-2016 yang

berjumlah 60 siswa yang terdiri dari dua

kelas, kelas IV A berjumlah 30 siswa dan

IV B  berjumlah 30 siswa.

Sebelum menyusun soal, pertama-

tama dibuat kisi-kisi soal berdasarkan

indikator yang diujikan pada pokok

bahasan teknologi. Instrumen soal yang

akan diujicobakan berbentuk tes pilihan

ganda yang berjumlah 40 soal dalam bentuk

pilihan ganda dengan 4 (empat) alternatif

jawaban yaitu A, B, C, dan D. Kemudian,

dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas

pada siswa kelas IV di SDN Tugu Utara

15 Pagi Jakarta Utara yang berjumlah 30

siswa. Uji validitas dalam penelitian ini

menggunakan rumus Point Biserial.

Selanjutnya dari 40 soal yang diujikan

didapat 30 soal yang dinyatakan valid dan

dinyatakan reliabel.

Setelah diketahui soal yang valid dan

reliabel, maka soal tersebut digunakan

sebagai tes akhir (Posttest) kepada kelas

IV A sebagai kelas eksperimen I yang

diajarkan menggunakan model time token

dan kelas IV B sebagai kelas eksperimen

II yang diajarkan menggunakan model

think pair and share. Selanjutnya, dari

perolehan data posttest tersebut akan

dilakukan teknik analisis data menggunakan

uji-t yang sebelumnya harus memenuhi

persyaratan, yaitu populasi harus

berdistribusi normal dengan uji Liliefors

dan homogen dengan uji Fisher.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari

hasil penelitian kelas IV A sebanyak 30

siswa dengan menggunakan model time

token dan data hasil penelitian kelas IV B

sebanyak 30 siswa dengan menggunakan

model think pair and share didapat data

rentang hasil belajar IPS siswa. Perolehan

data tersebut dapat dilihat  pada Tabel 2.
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Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat

bahwa data kelas eksperimen I dan kelas

eksperimen II memiliki perbedaan rata-

rata hasil belajar IPS. Data tersebut

memperlihatkan bahwa kelas eksperimen

I yang menggunakan model time token

lebih unggul dibandingkan kelas eksperimen

II yang menggunakan model think pair

and share.

Selanjutnya dari perolehan data

tersebut, akan dilakukan uji normalitas dan

uji homogenitas sebelum dilanjutkan ke uji

Tabel 2. Deskripsi Data Post-test Hasil Belajar IPS Siswa

Keterangan Eksperimen I 
(Time Token) 

Eksperimen II 
(Think Pair and Share) 

Nilai Tertinggi 100 96 

Nilai Terendah 60 50 

Rata-Rata (Mean) 80,53 71,53 

Median  81,37 70,30 

Modus  83,49 69,00 

Varians 138,46 145,98 

Simpangan Baku 11,76 12,08 

hipotesis, karena syarat untuk melakukan

uji hipotesis adalah data harus berdistribusi

normal dan homogen.

Uji normalitas dilakukan menggunakan

uji Liliefors terhadap hasil belajar IPS siswa

yang mengikuti pembelajaran menggunakan

model time token (kelas eksperimen I)

dan yang menggunakan model think pair

and share (kelas eksperimen II). Berikut

rangkuman hasil perhitungan uji normalitas

dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji Normalitas

Kelas Lhitung Ltabel Keterangan 

Eksperimen I 0,1293  

 

0,161 

 

Karena Lhitung < Ltabel maka 

data berdistribusi normal 

Eksperimen II 0,0913 Karena Lhitung < Ltabel maka 

data berdistribusi normal 

Berdasarkan Tabel 3, dapat diperoleh

harga L
hitung 

untuk kelas eksperimen I

sebesar 0,1293, sedangkan harga  L
hitung

untuk kelas eksperimen II sebesar 0,0913.

Untuk harga  L
tabel 

   kelas eksperimen I

dan kelas eksperimen II dengan n = 30

pada taraf siginifikansi  
 
= 0,05 sebesar

0,161, karena pada kelas eksperimen

L
hitung 

 <  L
tabel 

 yaitu 0,111 < 0,161 maka

diterima. Berarti sampel yang digunakan

berasal dari populasi yang berdistribusi

normal.

Uji homogenitas dilakukan

menggunakan uji Fisher, guna untuk

mengetahui apakah data siswa yang

mengikuti pembelajaran dengan

menggunakan model time token dan think

pair and share berasal dari varians yang

homogen atau tidak. Berikut rangkuman

hasil perhitungan uji homogenitas dapat

dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji Homogenitas

 

    Kelas Fhitung Ftabel     Kriteria  Keterangan 

Eksperimen I  

 1,76 

 

 1,85 

 

Fhitung  ˂ Ftabel 

    

  Homogen Eksperimen II 

Berdasarkan Tabel 4, dapat diperoleh

hasil perhitungan didapat F
hitung 

=103 dan
F

tabel (0,05) 
pada taraf signifikansi  = 0,05,

derajat kebebasan (dk) pembilang=29 dan
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derajat kebebasan (dk) penyebut= 29.

Sehingga didapat F
hitung 

=1,03 < 1,85=

F
tabel (0,05)

 maka  diterima. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa sampel data

kedua kelas yaitu kelas eksperimen dan

kelas kontrol homogen.

Berdasarkan hasil uji prasyarat yaitu

uji normalitas dan uji homogenitas dapat

disimpulkan bahwa data berasal dari

populasi yang berdistribusi normal dan

memiliki varians yang homogen. Dari

kesimpulan tersebut, maka dapat dilakukan

uji hipotesis menggunakan uji-t. Berikut

rangkuman hasil perhitungan uji hipotesis

dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Uji Hipotesis

Kelas  Rata-rata Dk thitung ttabel Keputusan 

Ekperimen I 80,53  

58 

 

2,7339 

 

2,002 

H0 ditolak dan H1 diterima 

Eksperimen II 71,53 

Berdasarkan Tabel 5, dengan taraf

signifikansi  = 0,05 dan derajat

kebebasan db = n
1
 + n

2 
- 2 = 58 didapat

t
hitung

 = 2,7339 dan t
tabel

 = 2,002 sehingga

t
hitung

 > t
tabel

 (2,7339 > 2,002) maka H
0

ditolak dan H
1 
diterima, sehingga dapat

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan

hasil belajar IPS yang menggunakan model

time token dengan think pair and share.

Kelas IV A sebagai kelas eksperimen

I dengan menggunakan model time token

mengalami lebih tinggi dalam hasil belajar,

dimana nilai rata-rata kelas 80,53. Hal ini

terjadi karena siswa dapat memahami lebih

dalam mengenai materi yang diberikan oleh

guru secara kelompok dan siswa juga

didorong untuk mengungkap ide lebih

banyak yang muncul. Guru juga dapat

melihat sejauh mana pemahaman konsep

yang diketahui oleh siswanya. Perlakuan

yang diberikan di kelas IV B sebagai

kelas eksperimen II dengan menggunakan

model think pair and share siswa hanya

berbagi pemikirannya yang telah

dibicarakan bersama dengan pasangannya

saja tanpa siswa harus memahami apa

yang sudah didiskusikan. Hasil diskusi siswa

juga juga lebih sedikit yang muncul. Hal ini

yang menunjukkan nilai rata-rata kelas

eksperimen II lebih rendah yaitu 71,53.

Peneliti mengadakan enam kali

pertemuan, yaitu tiga kali pertemuan untuk

kelas IV A sebagai kelas eksperimen I

dan tiga kali pertemuan untuk kelas IV B

sebagai kelas eksperimen II. Pertemuan

ini dilakukan sesuai dengan mata pelajaran

IPS di setiap kelas dan dengan pokok

bahasan yang sama yaitu teknologi.

Pertemuan pertama dilakukan di kelas

eksperimen I pada hari Senin tanggal 23

Mei 2016 mengajarkan tentang materi

teknologi produksi masa lalu dan masa

kini dengan menggunakan model Time

Token. Siswa pada saat diminta untuk

bekerja kelompok ada yang sulit diatur,

mereka ingin mengaturnya sendiri sehingga

suasana kelas menjadi ramai. Akhirnya

guru mengatur pembagian kelompok

menurut posisi duduk siswa agar lebih

efektif dan kondusif. Pada saat

mempresentasikan hasil kerja kelompok

banyak siswa yang kurang percaya diri

dan diam, padahal waktu bicara siswa

masih tersisa. Waktu yang sudah ditentukan

oleh guru pun belum tepat karena ada

kelompok yang kehabisan waktu ketika

mempresentasikan hasil kelompoknya,

sehingga pembelajaran masih belum

tercapai dengan baik.

Pertemuan kedua pada hari selasa

tanggal 24 Mei 2016 mengajarkan tentang

materi teknologi komunikasi masa lalu dan

masa kini. Siswa sudah terbiasa belajar

berkelompok ketika diminta untuk mencari

teman kelompok, tidak lagi mengaturnya

sendiri. Namun saat mempresentasikan hasil

kerja kelompok, masih ada siswa masih

yang belum percaya diri, tetapi sebagian

siswa sudah banyak yang aktif untuk

berbicara dalam kupon waktunya. Waktu
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berbicara yang sudah ditentukan guru pun

sudah tepat.

Pertemuan ketiga pada hari Kamis

tanggal 25 Mei 2016 mengajarkan tentang

materi teknologi transportasi masa lalu

dan masa kini. Pada pertemuan ini peneliti

menemukan siswa sudah terbiasa

melakukan model time token. Ketika

diminta untuk bekerja kelompok siswa

tidak lagi memilih sendiri teman

kelompoknya. Siswa juga sudah percaya

diri dan banyak yang lebih aktif berbicara

saat mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya dan waktu yang ditentukan

guru sudah tepat

Pembelajaran IPS di kelas IV B model

think pair and share. Perlakuan yang

diberikan pada kelas IV A dan IV B sama

saja akan tetapi berbeda pada model yang

digunakan, tanggal saat penelitian kelas

eksperimen I dan eksperimen II sama

yang berbeda hanya pada jam

pembelajarannya saja. Pada pertemuan

pertama, siswa yang diminta untuk

berpasangan dengan teman sebangkunya

ada yang tidak mau. Siswa pun pada saat

berdiskusi masih belum bekerja sama

dengan baik, siswa kurang percaya diri

ketika mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya di depan kelas. Waktu yang

ditentukan guru pun belum cukup untuk

siswa mempresentasikan hasil kerjanya.

Hal tersebut dikarenakan siswa yang

biasanya hanya duduk dan mendengarkan

penjelasan dari guru kelasnya.

Pertemuan kedua pembelajaran,

peneliti menemukan banyak siswa yang

sudah tidak memilih pasangannya lagi untuk

bekerja kelompok. Siswa juga sudah mulai

terbiasa untuk bertukar pendapat dengan

pasangannya. Namun saat siswa

mempresentasikan hasil kerjanya, waktu

yang ditentukan guru belum cukup, sehingga

peneliti meneruskan presentasi pada hari

berikutnya.

Pada pertemuan ketiga, terlihat siswa

sudah terbiasa melakukan model think

pair and share. Siswa sudah tidak memilih

pasangannya lagi ketika diminta untuk

bekerja berpasangan. Siswa sudah

mempunyai rasa percaya diri ketika

mempresentasikan hasil kerja

kelompoknya. Siswa merasa senang,

sehingga model think pair and share

berjalan dengan baik.

Selama melakukan penelitian peneliti

menemukan keterbatasan-keterbatasan.

Model time token ini sangat memerlukan

waktu yang cukup lama dalam prakteknya,

hal ini peneliti alami ketika sedang dalam

tahap presentasi antar kelompok waktu

pembelajaran sudah berakhir sehingga

peneliti meneruskan presentasi pada hari

berikutknya. Saran peneliti lebih baik

guru menyiapkan satu hari full di akhir sub

bab yang telah diajarkan dan

mempersiapkan waktu presentasi yang

efektif, sehingga waktu yang tersedia cukup

banyak. Waktu presentasi kelompok pun

menjadi efektif dan semua kelompok dapat

mempresentasikan hasil kerjanya dengan

baik.

Selanjutnya keterbatasan yang lain

dalam penelitian yang dilakukan terjadi

pada subyek yaitu siswa. Siswa yang

biasanya hanya duduk dan mendengarkan

penjelasan dari guru atau sebelumnya selalu

diberikan diberikan model konvensional

oleh guru kelasnya sehingga menjadikan

anak pasif. Pembelajaran menjadi

monoton. Sehingga pada saat diberikan

model time token dan think pair and

share siswa kurang dapat mengikuti dengan

baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan dapat disimpulkan bahwa

terdapat perbedaan hasil belajar IPS yang

menggunakan model time token dengan

think pair and share. Oleh karena itu

dapat diketahui bahwa hasil belajar IPS

yang menggunakan model time token lebih

tinggi dibandingkan yang menggunakan

model think pair and share. Hal tersebut

didapat berdasarkan hasil uji hipotesis
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dengan menggunakan uji-t hasil t
hitung

sebesar 2,7339 dan t
tabel

 2,002, sehingga

t
hitung 

> t
tabel 

atau 2,7339 > 2,002 maka

ditolak H
o
 dan terima H

1
.

Berdasarkan simpulan dari penelitian

ini dapat diberikan beberapa saran, bahwa

guru hendaknya berinovasi dan membaca

buku model pembelajaran dan

mempraktikannya dalam proses mengajar

agar lebih menyenangkan dan tidak

monoton. Selain itu, bagi kepala sekolah

diharapkan dapat ikut serta menciptakan

kondisi yang memacu minat pada guru

untuk aktif melaksanakan kegiatan belajar

mengajar menggunakan variasi model

pembelajaran, dengan memberikan

pelatihan serta seminar-seminar sebagai

bekal dalam menghadapi tantangan di dunia

mengajar dan pendidikan. Serta, bagi

peneliti selanjutnya diharapkan sebelum

melakukan penelitian mempersiapkan

waktu yang tepat dalam proses

pembelajaran. Hal ini untuk mengatur agar

proses pembelajaran dengan menggunakan

model tidak kehabisan waktu. Selain itu,

referensi yang digunakan penelitian saat ini

masih kurang, oleh karena itu peneliti

selanjutnya dapat menambah sumber

referensi yang digunakan.
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Abstrak

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang,

termasuk di sekolah harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut dan

rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dalam pengembangan pendidikan dan

karakter bangsa. Dalam melaksanakan pembelajaran karakter di sekolah, guru mengalami beberapa

kendala, antara lain kurangnya pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter, kurangnya

kemampuan guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada kegiatan belajar mengajar,

kurangnya kemampuan guru untuk memilih nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang

diampunya, dan kurangnya kemampuan guru untuk dijadikan teladan/contoh bagi siswa-siswanya

atas nilai karakter yang dipilihnya. Kendala yang dihadapi guru tersebut dapat diatasi dengan cara

sebagai berikut menggunakan pembelajaran tematik, dapat juga memasukkan muatan lokal ke

dalam pelajaran yang terpisah dengan pembelajaran tematik yaitu bahasa daerah, menggunakan

model pembelajaran cooperative learning, menggunakan kisah atau cerita teladan menggunakan

media film untuk mengungkapkan nilai yang ada dalam materi pembelajaran, bercerita, menata

lingkungan fisik sekolah, menata lingkungan psikologis-sosial-kultural siswa, mengoptimalkan

kegiatan ekstrakurikuler, dan pelaksanaannya harus didukung oleh peran serta masyarakat (peran

serta orang tua dan peran serta  masyarakat).

Kata Kunci: kendala, pembelajaran karakter.

Abstract

Based on function and purpose of national education, it is clear that education at all

levels, including in schools should be organized systematically to reach these objectives and

the formulation of national education goals to be a reference in the development of education

and the character of the nation. In carrying out the study of character in school, the teachers

experienced some constraints such as the lack of teachers’ understanding of the concept of

character education, lack upon ability of teachers to integrate the values ??of characters on

learning activities, lack of teachers to choose a character value corresponding to subjects that

teach by theam, and lack of ability of teachers to serve as role model / example for students

on the value of the character chosen. The obstacles faced by teachers can be solved in the

following way, using thematic learning, it can also incorporate local content into learning

separately with thematic learning the languages ??of the region, using model cooperative

learning, using the story or the story an example of using film to express learning values  in

the material, told organize neighborhood school, neighborhood organizing psychological-

social-cultural students, optimize extracurricular activities, and its implementation should be

supported by public participation (participation of parents and community participation)

Keywords: obtacles,  character education



ISBN : 978-979-796-284-5
Prosiding Seminar Nasional 2017

“Peningkatan Kompetensi Calon Guru dalam Menghadapi Tantangan Global”

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta

bertanggungjawab. Berdasarkan fungsi

dan tujuan pendidikan nasional, jelas

bahwa pendidikan di setiap jenjang,

termasuk di sekolah harus diselenggarakan

secara sistematis guna mencapai tujuan

tersebut dan rumusan tujuan pendidikan

nasional menjadi rujukan dalam

pengembangan pendidikan dan karakter

bangsa.

Penurunan moral juga dijumpai pada

peserta didik sekolah dasar. Pada tahun

2012 dijumpai kasus seorang peserta didik

sekolah dasar di daerah Bogor menusuk

temannya hingga luka parah. Hal itu

disebakan korban meminta agar telepon

selulernya yang dicuri pelaku dikembalikan

(Kabar Nasional, 2012).

Menurut Ki Hadjar Dewantara,

karakter adalah panduan segala tabiat

manusia yang bersifat tetap sehingga

menjadi tanda khusus antara orang yang

satu dengan orang lainnya (Akbar, 2013).

Oleh karena itu, untuk membangun

karakter pada diri seseorang, ada tiga

unsur karakter yang perlu dikembangkan

secara bersamaan, yakni ngerti

(mengetahui dan memahami), ngroso

(merasakan), dan nglakoni (melakukan)

(Akbar, 2013).

Melaksanakan pembelajaran karakter

di sekolah tidak mudah dikarenakan perlu

adanya kerjasama yang baik antara pihak

sekolah, pihak orang tua siswa, dan pihak

masyarakat sekitar. Dalam melaksanakan

pembelajaran karakter di sekolah, guru

mengalami beberapa kendala, antara lain

kurangnya pemahaman guru tentang

konsep pendidikan karakter, kurangnya

kemampuan guru untuk mengintegrasikan

nilai-nilai karakter pada mata pelajaran

yang diampunya, kurangnya kemampuan

guru untuk memilih nilai karakter yang

sesuai dengan mata pelajaran yang

diampunya, dan kurangnya kemampuan

guru untuk dijadikan teladan/contoh

bagi siswa-siswanya atas nilai karakter

yang dipilihnya.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembelajaran Karakter

dalam Proses Belajar Mengajar

Pembelajaran karakter bisa dilakukan

melalui pembelajaran tematik. Selain

menggunakan pembelajaran tematik,

dapat juga memasukkan muatan lokal ke

dalam pelajaran yang terpisah dengan

pembelajaran tematik yaitu bahasa

daerah. Hal tersebut sesuai dengan isi dari

Desain Induk Pendidikan Karakter

Kementerian Pendidikan (2010) yang

menyatakan bahwa praktik pendidikan

karakter pada satuan formal dan nonformal

menjadi tanggung jawab semua mata

pelajaran, bukan hanya menjadi tanggung

jawab pelajaran Pendidikan Agama dan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Larson (2009) juga mengatakan bahwa

character education programs could be

incorporated into all subject areas yang

berarti bahwa pembelajaran karakter

dapat dimasukkan ke dalam semua mata

pelajaran.  Hermann (dalam Kemendiknas,

2010) juga menyatakan bahwa nilai

karakter tidak diajarkan, tetapi

dikembangkan melalui proses belajar

mengajar sehingga materi pelajaran bisa

digunakan sebagai media untuk

mengembangkan nilai karakter pada

peserta didik.

Dalam setiap pembelajaran, guru

dapat juga menggunakan model

pembelajaran cooperative learning untuk

mengembangkan karakter positif dalam

diri siswa. Watson (dalam Samani, 2012)

menyatakan bahwa pembelajaran

kooperatif adalah lingkungan belajar

kelas yang memungkinkan siswa

bekerjasama untuk mengerjakan tugas



Menjawab Kendala Pelaksanaan Pembelajaran KarakterHal: 163 - 169

“Peningkatan Kompetensi Calon Guru dalam Menghadapi Tantangan Global”

akademiknya dalam suatu kelompok

kecil yang heterogen. Selain itu, Lickona

(2013) juga menyebutkan beberapa

dampak positif dari pembelajaran  karakter,

yaitu melalui model pembelajaran

kooperatif mengajarkan nilai kerjasama,

nilai peduli sosial, nilai demokratis,

dan dapat mengembangkan prestasi

akademik. Solomon dan Portelli (dalam

Winton, 2008) menyatakan bahwa

critical democratic education

encourages students to be open to

different viewpoints, to value different

perspectives, to take difference seriously,

and to recognize how a single issue may

be understood in multiple ways, yang

berarti bahwa pendidikan demokrasi

penting untuk mendorong siswa agar

terbuka terhadap sudut pandang yang

berbeda, untuk menghargai perspektif

yang berbeda, untuk mengambil perbedaan

serius, dan mengenali bagaimana isu

tunggal dapat dipahami dalam berbagai

cara.

Selain menggunakan model

pembelajaran cooperative learning,

hal yang dapat dilakukan oleh guru

adalah dengan mengungkapkan nilai

yang ada dalam materi pembelajaran

melalui kisah atau cerita teladan

menggunakan media film. Zubaedi (2013)

menyatakan bahwa cara yang bisa

dilakukan guru untuk mengitegrasikan

nilai karakter ke  dalam materi

pembelajaran, antara lain mengungkapkan

nilai-nilai yang ada dalam materi

pembelajaran, mengintegrasikan nilai-

nilai karakter menjadi bagian terpadu

dari materi pembelajaran, menggunakan

lagu-lagu dan musik untuk mengintegrasikan

nilai-nilai, dan menggunakan cerita

untuk memunculkan nilai-nilai. Selain itu

Lickona (2013) menyatakan bahwa bentuk

lain dari pengajaran moral secara tidak

langsung tetapi tidak kalah pentingnya

adalah bercerita. Cerita memberikan daya

tarik tersendiri dan bersifat mengajak

sehingga cerita menjadi salah satu

pengajaran yang disukai oleh para pengajar

moral.

Pelaksanaan Pembelajaran Karakter

melalui Budaya Sekolah

Penataan fisik sekolah dibagi menjadi

penataan halaman sekolah, penataan

ruang sekolah, dan pengelolaan sarana

dan prasarana merupakan hal yang

penting. Kemendiknas (2012d)

menyebutkan bahwa halaman sekolah

yang kondusif bagi pengembangan

karakter positif siswa adalah halaman

sekolah yang ramah siswa, yang

mempunyai ciri-ciri halaman sekolah aman

bagi siswa, tertata rapi, bersih, dan teduh.

Dalam penataan ruang kelas, guru

dapat menggunakan penataan bangku

secara klasikal, setiap satu bulan sekali

diadakan rolling bangku, ruang kelas

dalam keadaan bersih dan nyaman,

dinding di ruang kelas digunakan untuk

menempel hasil karya siswa, pencahayaan

cukup, memiliki udara yang sejuk dan

segar, tidak bising, memiliki banyak sumber

belajar (misalnya contoh barang yang dijual

di pasar dan sudut baca), dan dipasang

berbagai macam poster atau slogan. Hal

tersebut sesuai dengan pendapat Loisell

(dalam Winataputra, 2003), prinsip

penataan ruang kelas yang baik sehingga

kondusif bagi pengembangan karakter

siswa adalah harus memperhatikan

visibility (keleluasaan pandangan),

accessibility (mudah dicapai), fleksibilitas

(keluwesan), kenyamanan, dan keindahan.

Sedangkan menurut Kemendiknas (2012),

ruang kelas yang kondusif adalah

ruang kelas yang bersih, rapi, memiliki

penerangan yang cukup, udara yang

segar, dan memiliki sumber belajar yang

kaya. Selain itu dengan adanya suasana

yang nyaman akan menjadikan interaksi

yang terjadi pada saat pembelajaran lebih

bermakna dan tujuan pembelajaran dapat

tercapai (Hitipeuw, 2009). Guru juga

melakukan rolling bangku setiap satu bulan

sekali agar siswa tidak bosan, tetapi untuk

siswa yang lambat dalam belajar, suka
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membuat kegaduhan, dan memakai

kacamata ikut rolling tetapi tetap

didudukkan di bangku paling depan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan

pendapat Sudrajat (2008) yang

menyatakan bahwa dalam menata

tempat duduk bagi siswanya seorang guru

perlu mempertimbangkan karakteristik

individu siswa, baik dilihat dari aspek

kecerdasan, psikologis, dan biologis untuk

memberikan suasana yang nyaman bagi

siswanya.

Selain itu, yang tidak kalah penting

yaitu guru dapat menggunakan strategi

pembiasaan untuk mengembangkan

karakter positif siswa, pembiasaan tersebut

meliputi pemberian teladan, pembiasaan

rutin, pembiasaan terprogram, pembiasaan

spontan, pembiasaan khusus, dan

pelaksanaan pendidikan agama. Penataan

lingkungan psikologis-sosial-kultural

yang dilakukan sesuai dengan pendapat

Akbar (2011) yang mengemukakan bahwa

salah satu program untuk mengembangkan

pembelajaran karakter adalah melalui

pengembangan budaya sekolah dengan

pembiasaan dalam kegiatan keseharian

yang terjadi di sekolah. Menurut Pusat

Kurikulum Kementerian Pendidikan

Nasional (2011), pengembangan budaya

sekolah meliputi keteladanan, kegiatan

rutin, kegiatan spontan, dan pengkondisian.

Selain itu, menurut Thompson (2014)

character is largely caught through

role-modelling and emotional contagion:

school culture and ethos are therefore

essential yang berarti bahwa karakter

dapat ditularkan melalui peran-pemodelan

dan penularan emosional yang meliputi

budaya sekolah dan etos.

Pelaksanaan Pembelajaran Karakter

dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pada umumnya ada 2 jenis

ekstrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler

wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Dari

segi macamnya, ada sepuluh macam

ekstrakurikuler di berbagai bidang, antara

lain bidang keterampilan hidup, bidang

pengetahuan berbahasa, bidang

pengetahuan teknologi, bidang seni,

dan bidang olahraga. Wiyani (2013)

mengungkapkan bahwa kegiatan

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang

dilakukan dalam mengembangkan aspek-

aspek tertentu dari apa yang ditemukan

pada kurikulum yang sedang dijalankan,

termasuk yang berhubungan dengan

bagaimana penerapan sesungguhnya dari

ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh

siswa sesuai dengan tuntutan kebutuhan

hidup mereka maupun lingkungan

sekitarnya. Kemendiknas (2012c) juga

menyatakan bahwa melalui kegiatan

ekstrakurikuler ini, siswa dapat langsung

mempraktikkan secara langsung berbagai

aktivitas yang diarahkan pada upaya

pembentukan karakter tertentu yang

diinginkan.

Untuk mendukung dan mengoptimalkan

kegiatan ekstrakurikuler, setiap sekolah

dasar wajib memiliki buku kegiatan

ekstrakurikuler, sesuai yang diungkapkan

oleh Kemendiknas (2012c) bahwa untuk

mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan

karakter di sekolah dasar, perlu disusun

panduan pengembangan ekstrakurikuler

pada pembentukan karakter siswa sekolah

dasar dan Saputra (1999) menyatakan

ada beberapa hal yang harus

dipertimbangkan dalam pengembangan

kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan

harus diarahkan pada pembentukan

kepribadian anak, program disesuaikan

dengan kondisi sekitar atau kebutuhan

masyarakat, sesuai dengan karakteristik

siswa, dan mengikuti perkembangan

IPTEK.

P ende kat an Me nye lur uh  da lam

Pembelajaran Karakter

Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran

karakter di sebuah SD dapat dilihat dari

karakter positif yang muncul dari siswa

melalui program-program atau pembiasaan

yang dilakukan oleh pihak sekolah.

Pendidikan karakter dapat dilakukan

melalui pendekatan menyeluruh yang
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meliputi pembelajaran, budaya sekolah,

ekstrakurikuler, dan pelaksanaannya

didukung oleh peran serta masyarakat

(Kemendiknas, 2011). Dengan demikian,

apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan

dikerjakan oleh siswa akan membentuk

karakter mereka (Mulyasa, 2012). Melalui

pembelajaran karakter dengan pendekatan

menyeluruh karakter positif siswa yang

tampak meliputi religius, toleransi,

demokratis, rasa ingin tahu, kerja keras,

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli

sosial, disiplin, jujur dan mandiri, cinta

tanah air dan semangat kebangsaan,

menghargai prestasi, bersahabat/

komunikatif, cinta damai, kreatif, dan

tanggung jawab.

Partisipasi masyarakat dibagi menjadi

dua yaitu partisipasi orang tua dan

partisipasi  masyarakat. Partisipasi orang

tua diwujudkan dalam  bentuk keikutsertaan

dalam kegiatan sekolah dan kegiatan

belajar mengajar di kelas. Orang tua siswa

juga dilibatkan dalam pembentukan

karakter siswa di rumah, misalnya sikap

religius dan kemandirian siswa. Salah satu

program pembelajaran di sekolah yang

merupakan usulan dari orang tua siswa

adalah program “day care”. Uraian

tersebut sesuai dengan pendapat Lickona

(2013) yang menyatakan bahwa ada dua

cara untuk merekrut orang tua sebagai

partner yang baik dalam mengembangkan

nilai moral dan karakter yang  baik, yaitu

(1) mendorong dan membantu orang tua

untuk melaksanakan peran mereka sebagai

pendidik utama moral anak dan (2)

membuat orang tua mendukung sekolah

dalam usahanya untuk mengajarkan nilai

moral positif.

Selain partisipasi orang tua,

pembelajaran karakter juga harus didukung

oleh masyarakat atau instansi sekitar,

contohnya pengadaan imunisasi dan UKS

yang dilakukan oleh puskesmas terdekat.

Pengembangan peran serta masyarakat

dalam pembentukan karakter bagi siswa

dapat dilihat dari kontribusi masyarakat

dan orang tua dalam mendukung program

sekolah dan kegiatan pendidikan karakter

mulai dari perencanaan, pengawasan,

pelaksanaan, dan evaluasi dalam bentuk

apapun (Kemendiknas, 2012).

SIMPULAN

Pembelajaran karakter bisa dilakukan

melalui pembelajaran tematik. Selain

menggunakan pembelajaran tematik,

dapat juga memasukkan muatan lokal ke

dalam pelajaran yang terpisah dengan

pembelajaran tematik yaitu bahasa daerah

 Dalam setiap pembelajaran, guru

dapat juga menggunakan model

pembelajaran cooperative learning untuk

mengembangkan karakter positif dalam diri

siswa. Selain menggunakan model

pembelajaran cooperative learning, hal

yang dapat dilakukan oleh guru adalah

dengan mengungkapkan nilai yang ada

dalam materi pembelajaran melalui kisah

atau cerita teladan menggunakan media

film.

Penataan fisik yang ideal bagi

pengembangan karakter positif siswa

adalah halaman sekolah yang ramah

siswa, yang mempunyai ciri-ciri halaman

sekolah aman bagi siswa, tertata rapi,

bersih, dan teduh. Selain itu, yang tidak

kalah penting yaitu guru dapat

menggunakan strategi pembiasaan untuk

mengembangkan karakter positif siswa,

pembiasaan tersebut meliputi pemberian

teladan, pembiasaan rutin, pembiasaan

terprogram, pembiasaan spontan,

pembiasaan khusus, dan pelaksanaan

pendidikan agama.

Untuk mendukung dan mengoptimalkan

kegiatan ekstrakurikuler, setiap sekolah

dasar wajib memiliki buku kegiatan

ekstrakurikuler untuk mengoptimalkan

pelaksanaan pendidikan karakter di

sekolah dasar, perlu disusun panduan

pengembangan ekstrakurikuler pada

pembentukan karakter. Pendidikan

karakter juga dapat dilakukan melalui

pendekatan menyeluruh yang meliputi
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pembelajaran, budaya sekolah,

ekstrakurikuler, dan pelaksanaannya

didukung oleh peran serta masyarakat
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PROFESIONALISME GURU HONORER RELEVANSI

ANTARA TUNTUTAN DAN KESEJAHTERAAN

Ratih K. Dewi, M.Pd & Reninda D.P. M.Pd

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,

Universitas Abdurachman Saleh

Abstrak

Bagaimana pun, guru honorer merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah upaya

mencerdaskan anak bangsa. Mereka, para guru honorer, juga tak dapat dipisahkan dari gerakan

nasional ‘Revolusi Mental’ yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Gerakan ini tentu menempatkan

guru pada posisi strategis dalam revolusi mental di bidang pendidikan.

Sejalan dengan itu, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,

Tetapi carut manurutnya dunia pendidikan Indonesia karena masalah sosial, ekonomi dan politik,

membuat tujuan pendidikan ini semakin jauh bahkan menyimpang.

Masalah pendidikan di Indonesia yang masih menyisakan masalah yang sama dari tahun ke

tahun. Salah satu yang krusial adalah kesejahteraan guru yang sangat rendah, gaji yang minim,

pelatihan karir dan SDM yang tidak maksimal, tetapi disisi lain mereka dituntut untuk meningkatkan

kualitas dirinya, cerdas, kreatuf, inovatif, intinya dapat bekerja secara profesioanal.

Kata Kunci: Pendidikan, Guru Honorer, Profesionalitas, Kesejahteraan

Abstract

However, the honorary teacher is an integral part of an effort to educate the nation’s

children. They also cannot be separated from the national movement ‘Mental Revolution’ which

is being run by the government. This movement certainly puts teachers in a strategic position

in a mental revolution in the field of education.

Correspondingly, the national education goals is educating the nation, but the compli-

cated  Indonesian education’s problems due to social, economic and political, making the goal

of education is getting away even temporarily.

Problems of education in Indonesia that are still leave the same problems year after year.

One crucial is the welfare of teachers is very low, meager salaries, career training and HR is

not the maximum, but on the other hand they are required to upgrade their quality, intelligent,

creative, innovative core can work professionally.

Keywords: Education, Honorary Teacher, Professionalism, Welfare

PENDAHULUAN

Sejatinya, pendidikan ada seiring

dengan sejarah adanya manusia, karena

pada dasarnya pendidikan adalah upaya

alami mempertahankan kelangsungan dan

keberlanjutan kehidupan manusia itu sendiri.

Sebagaimana yang termaktub dalam

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab

II pasal 3, yang berbunyi: “Pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.
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Disisi lain, Tidak sedikit dari

akademisi, tokoh, pakar/ahli, pemerhati

pendidikan, yang menyatakan bahwa

pendidikan  adalah solusi dari masalah-

masalah bangsa ini. Sebut saja, masalah

persatuan dan keberagaman yang akhir-

akhir memanas, sentimen antar suku dan

agama yang sebenarnya dapat dihindari

melalui pendidikan moral, karakter

dan toleransi dalam perbedaan yang

ditanamkan pada anak sedini mungkin.

Memberikan pemahaman bahwa mereka

(siswa) hidup dinegara yang heterogen

penduduknya.

Menurut Ketua Umum Asosiasi

Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Edy

Suandi Hamid seperti ditulis dalam Koran

Republika (18 Desember 2013) pendidikan

karakter sejatinya adalah aspek penting

untuk menginternalisasi karakter dan

kebiasaan positif pada generasi muda

yang nanti akan menjadi penerus estafet

kepemimpinan bangsa.

Sebagai gambaran salah satu

permasalahan yang kerap terjadi dalam

system pendidikan di Indonesia adalah

pergantian kurikulum, tahun 2003

pemerintah menjalankan kurikulum

berbasis kompetensi (KBK), Dirjen

Dikdasmen Dr. Ir. Indra Djati Sidi,

menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan

Kurikulum Berbasis Kompetesni adalah

untuk menghasilkan terjadinya

demokratisasi pendidikan.

Hasil keluaran dari KBK adalah

terciptanya para lulusan yang menghargai

keberagaman. (Pikiran Rakyat, 28 April

2002). Kegagalan kurikulum KBK salah

satunya dikarenakan tidak semua guru

memiliki kemampuan mengaplikasikan

apa-apa saja yang ada dalam kurikulum.

Terkait dengan peran persepsi guru

tentang kurikulum, menurut (Mussayad,

2013:51) Kurikulum sering dianggap

dokumen sakti yang harus menjadi

pegangan. Apa yang tertuang di dalamnya

menjadi satu satunya pegangan.

Banyak guru yang masih takut

berkreasi dan berinovasi. Orientasi

kurikulum masih dilihat dari ketuntasan

materi pelajaran.

Lebih jauh Mussyad menyatakan

bahwa guru menjadi panik begitu

menyadari materi yang diajarkan belum

terselesaikan. Guru dikejar-kejar target

kurikulum, padahal pelaksanaan

pembelajaran mengalami berbagai

situasi yang berbeda-beda setiap semester

dan setiap tahunnya. Sehingga

pembelajaran di kelas sebagian besar

masih terbatas pada penyelesaian bahan

ajar tanpa memedulikan apakah seluruh

peserta didik sudah menguasai pelajaran

atau belum.

Masalah lainnya yang akan

dikemukakan oleh penulis adalah mengenai

ketidaksingkronan antara tuntunan guru

yang harus professional dan kesejahteraan

yang masih rendah.

Beberapa tulisan, opini, riset maupun

studi pustaka telah banyak membahas

masalah profesionalisme guru, seperti yang

ditulis oleh Ali Muhson, dalam jurnal

ekonomi dan pendidikan tahun 2004

tentang bagaimana meningkatkan

profesionalisme guru, hal yang sama juga

telah dikemukakan oleh Kholid Mussyaad,

Siswanto dan Mohammad Iskarim.

Mussad dalam jurnal edu-bio tahun 2013

yang menyoal tentang problematika

pendidikan di Indonesia, Siswanto

menulis tentang kesejahteraan dan

kualitas guru dalam jurnal Tadris Vol.3

Tahun 2008 dan Mahammad Iskarim

yang mengangkat tentang permasalahan

menjadi guru dalam realita dan idealitas

dalam jurnal online IAIN Pekalangan.

Studi pustaka ini membahas dan

mendiskusikan relevansi antara guru yang

dituntut professional dan kesejahteraan yang

minim serta capaian profesionalitas guru di

Indonesia ditengah  problematika sistem

pendidikan Indonesia.
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Masalah Sistem Pendidikan

Guru (tak hanya) Panggilan Jiwa.

Menurut Damanik (2013) ruh

pendidikan sesungguhnya terletak

dipundak guru. Bahkan, baik buruknya

atau berhasil tidaknya pendidikan

hakikatnya ada di tangan guru. Sebab,

sosok guru memiliki peranan yang strategis

dalam ”mengukir” peserta didik menjadi

pandai, cerdas, terampil, bermoral dan

berpengetahuan luas sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional.

Guru sebagai role model anak dalam

bersikap maupun sebagai peletak dasar-

dasar keilmuan, dituntut untuk mampu

mentransfer ilmu pengetahuan dan pada

saat yang sama tidak melupakan

pendidikan keagamaan, moral dan nilai.

Peningkatan mutu sumber daya

manusia erat hubungannya dengan peran

guru. Susanto (2013) mengemukakan

bahwa guru secara otomatis menjadi

pengajar dan mendidik yang harus memiliki

ke stabilan emosi, cita-cita dan keinginan

memajukan muridnya, bersikap jujur dan

terbuka terhadap perkembangan anak

didik dan inovasi pendidikan.

Terkait dengan potensi sumber daya

manusia untuk kemajuan bangsa, Muhson

(2004) menyatakan bahwa betapapun

banyaknya sumber kekayaan alam yang

dimiliki suatu negara tidak akan

memberikan manfaat yang optimal bagi

pembangunan nasional jika sumber daya

manusianya tiak memiliki kemampuan untuk

mengelola.

Padahal, Seringkali alasan seseorang

memilih menjadi guru karena sebatas

panggilan jiwa ataupun karena saran dari

orangtua/keluarga yang masih melihat

profesi guru dari idelisme mulia masa lalu,

pahlawan tanpa tanda jasa. Meskipun

toh sampai sekarang, guru adalah profesi

yang bermartat, nyatanya banyak yang

tidak sepenuh hati menjalankannya

dikarenakan banyak faktor, sebut saja

kesejahteraan yang rendah.

Menurut Sholeh (2002:101)

realitasnya, menjadi guru lebih dari

sekedar memenuhi panggilan jiwa,

calon guru harus membekali diri

dengan kemampuan khusus, keterampilan

dan penguasaan kompetensi tertentu

sesuai dengan kualifikasi jenis dan jenjang

pendidikan. Penguasaan dan kemampuan

dalam melaksanakan kompetensi secara

prima dalam arti efektif dan efisien

menempatkan pekerjaan atau jabatan

guru dan dosen sebagai sebuah profesi.

Sebagai konsekuensi logis dari

pertimbangan tersebut, setiap guru harus

memiliki kompetensi profesional,

kompetensi kepribadian, dan kompetensi

kemasyarakatan. Dengan demikian dia

memiliki kewenangan mengajar untuk

diberikan imbalan secara wajar sesuai

dengan fungsi dan tugasnya. Dengan

demikian seorang calon guru seharusnya

telah menempuh program pendidikan guru

pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

Profesi Guru di Indonesia

Profesi berasal dari kata bahasa

Inggris profesion, bahasa latin professus

yang berartikan mampu atau ahli dalam

suatu pekerjaan suatu pekerjaan yang

menuntut pendidikan tinggi, biasanya

meliputi pekerjaan mental yang ditunjang

oleh kepribadiaan serta sikap profesional.

Peter Jarvis (1983) dalam Parta

Setiawan (2015) mengemukakan bahwa

profesi merupakan suatu pekerjaan yang

didasarkan pada studi intelektual dan

latihaan yang khusus, tujuannya adalah

menyediakan pelayanan ketrampilan

terhadap yang lain dengan bayaran maupun

upah tertentu.

Sedangkan menurut Dikti (2006)

dalam Setiawan (2013) pengakuan

kedudukan guru sebagai tenaga profesional

dibuktikan dengan cara melakukan

sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki

sertifikat pendidik berhak memperoleh

penghasilan di atas kebutuhan hidup

minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
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Penghasilan di atas kebutuhan hidup

minimum meliputi gaji pokok, tunjangan

yang melekat gaji, serta penghasilan lain

berupa tunjangan profesi, tunjangan

fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat

tambahan yang terkait dengan tugasnya

sebagai guru yang ditetapkan dengan

prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Hal ini sesuai dengan tujuan

diadakannya sertifikasi guru, yaitu: (1)

menentukan kelayakan seseorang dalam

melaksanakan tugas sebagai agen

pembelajaran; (2) peningkatan mutu proses

dan hasil pendidikan; dan (3) peningkatan

profesionalisme guru

Sertifikasi guru sebagai upaya

peningkatan mutu guru yang diikuti

dengan peningkatan kesejahteraan guru,

diharapkan dapat meningkatkan mutu

pembelajaran dan meningkatkan mutu

layanan bimbingan dan konseling bagi guru

BK yang pada akhirnya meningkatkan

mutu pendidikan di Indonesia secara

berkelanjutan.

Sertifikasi guru adalah salah satu

kebijakan pemerintah yang patut

diapresiasi. Ini adalah langkah inovatif

untuk mengangkat citra guru, dengan

membentuk sistem baru demi peningkatan

profesionalisme guru.

Dengan demikian, pertanyaan

selanjutnya adalah sudahkah guru-guru di

Indonesia mendapatkan sertifikasi untuk

jaminan kesejahteraannya? Bagaimana

dengan sebaran guru yang terpusat disuatu

daerah urban dan diderah rural mengalami

penurunan mutu karena kurangnya guru

yang berkulitas.

Padahal adalah hak anak bangsa baik

didearah perkotaan maupun pedesaan

untuk dapat  mengenyam pendidikan

dengan fasilitas yang baik dan tenaga

pendidik yang kompeten.

Legalitas Profesi Guru

Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang  ketenaakerjaan tidak

memuat ketentuan yang mengatur guru

dan dosen  yang bekerja disekolah swasta,

karena guru dan dosen  tidak  dapat

dikelompokkan dengan kelompok pekerja/

buruh, mengingat persyaratan pendidikan

dan bidang tugas yang dihadapinya

berbeda dengan pekerja/buruh. Namun

demikian, di Indonesia saat ini, banyak

guru yang terkena pemutusan hubungan

kerja (PHK) secara sepihak dan tidak

dipenuhi hak-haknya.

Menurut Sholeh (2002:58) perlu

adanya Undang-Undang yang mengatur

secara komprehensif profesi guru dan

dosen untuk meningkatakan citra,

harkat dan martabat, profesionalisme,

kesejahteraan dan perlindungan dalam

pelaksanaan tugas, serta perlakuan adil

bagi mereka. Guru yang professional

merupakan faktor penentu proses dan hasil

pendidikan yang bermutu, maka dari itu,

guru membutuhkan perlindungan dan

peneguhan posisi serta penghargaan demi

terlaksananya proses pembelajaran yang

bermutu.

Guru harus profesional karena, guru

harus mewujudkan keadaan dinamis ini

pendidikan guru harus mampu membekali

kamampuan kreatifitas, rasionalitas,

keterlatihan memecahkan masalah, dan

kematangan emosinya. Semua bekal ini

dimaksudkan untuk mewujudkan guru yang

berkualitas sebagai tenaga profesional

yang sukses dalam menjalankan tugasnya.

Profesionalitas Calon Guru

PP No. 19 Tahun. 2005 (Pasal 28)

menegaskan mengenai Standar Pendidik

dan Tenaga Kependidikan sebagai berikut:

a. Pendidik harus memiliki kualifikasi

akademik dan kompetensi sebagai agen

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani,

serta memilki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

b. Kualifikasi akademik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat

pendidikan minimal yang harus dipenuhi

oleh seorang pendidik yang  dibuktikan

dengan ijazah dan/sertifikat keahlian yang

relevan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. c. Kompetensi
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sebagai agen pembelajaran pada jenjang

pendidikan dasar dan menengah serta

pendidikan anak usia dini meliputi:

1) Kompetensi pedagogik; 2) Kompetensi

kepribadian; 3) Kompetensi profesional;

dan 4) Kompetensi sosial. d. Seseorang

yang tidak memiliki ijazah dan/sertifikat

keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tetapi memiliki keahlian khusus yang

diakui dan diperlukan dapat dianggap

menjadi pendidik setelah melewati uji

kelayakan dan kesetaraan. e. Kualifikasi

akademik dan kompetensi sebagai agen

pembelajaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan

oleh BNSP dan ditetapkan dengan

Peraturan Menteri

Disisi lain, masyarakat beranggapan

bahwa profesi guru terakit dengan

pekerjaaan penuh pengorbanan sehingga

secara implikatif guru dituntut untuk rela

berkorban dan mengabdi, sekalipun hal itu

terkait dengan hak-hak guru, yang paling

mendasar, yaitu gaji/honor. Istilah heroisme

“pahlawan tanpa tanda jasa” bagi sebagian

besar calon guru adalah idealisme dan

kenangan masa lalu, yang sebentar akan

terlupakan mengingat kondisi saat ini yang

memprihatinkan.

Kesejehteraan Guru di Indonesia

Kesejahteraan menjadi menjadi isu

terbesar guru yang paling banyak

diekspose media siber sepanjang 2016.

Isu mengenai tunjangan, gaji, serta insentif

guru mendominasi sebanyak 26 persen

dari seluruh pemberitaan mengenai guru

pada tahun 2016. (Republika, 25

November 2016)

Kesejahteraan para guru honorer.

Sudah barang tentu, nasib guru honorer

tidak seberuntung guru PNS yang tingkat

kesejahteraannya relatif sudah sangat baik

karena para guru honorer tidak menerima

gaji sebesar guru PNS.

Guru saat ini mendapatkan gaji yang

cukup yaitu di atas 2 juta rupiah per

bulannya sesuai dengan golongannya,

apalagi dengan adanya program sertifikasi

dimana gaji guru menjadi 2 kali lipat dari

gaji pokoknya. Namun gaji tersebut hanya

berlaku bagi guru yang sudah berstatus

PNS. Kondisi tersebut berbanding terbalik

dengan para guru yang belum berstatus

sebagai PNS.

Gaji guru honorer saat ini hanya

berkisar di antara 200-500 ribu rupiah

saja per bulannya. Sesuai dengan Peraturan

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta No.  189 Tahun 2012, UMP DKI

Jakarta saat ini sebesar  Rp. 2.200.000,00,

artinya bahwa gaji seorang guru honorer

jauh dibawah upah buruh, bahkan guru

honorer tidak mendapatkan jaminan sosial

dan kesehatan.

Gaji guru honorer dan non pegawai

negeri sipil (PNS) ternyata masih di bawah

upah buruh pabrik.

Bahkan rata-rata guru honorer hanya

menerima gaji sebesar 100 - 300 ribu saja

setiap bulannya. Padahal guru honorer

memiliki tugas dan tanggungjawab yang

sama dengan para guru PNS. Miris melihat

angka besaran gaji yang bahkan sangat

jauh dari UMR di daerah manapun di

Indonesia.

Anggaran untuk membayar gaji guru

meliputi sekitar dua pertiga dari anggaran

rutin pendidikan. Oleh sebab itu, setiap

penambahan jumlah guru atau setiap

kenaikan gaji guru selalu mempunyai

implikasi anggaran yang tidak kecil yang

harus disediakan pemerintah. (apabila

sejumlah 2.700.000 guru sudah tersertifikasi

Pemerintah harus siapkan 4.

590.000.000.000 perbulan atau harus

menyiapkan dana tambahan pertahun

untuk gaji guru 55.080.000.000.000,00

(lima puluh lima trilyun delapan puluh

miliar  rupiah) belum termasuk dosen.

Masih teringat diingatan kita pada

tanggal 27 Mei 2016 dihadapan Wakil

Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla

PGRI (Persatuan Guru Republik Indonsia)

menggelar aksi damai di Jakarta. Aksi ini

adalah penyampaian aspirasi dari para guru

yang  memperjuangkan nasibnya. Dengan
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harapan kesejahteraan mereka akan

ditingkatkan. Mengutip website PGRI

(2016) Setidaknya ada tiga poin penting

terkait dengan aksi damai tersebut, yaitu:

1) berkaitan dengan Tunjangan Profesi

Guru (TPG) yang dinilai banyak merugikan

guru, menurut PGRI banyak guru yang

hingga dua tahun tidak dibayarkan

TPG-nya dengan berbagai sebab. Salah

satunya, karena perubahan aturan, karena

alasan teknis seperti pemberlakuan

verifikasi tiap semester, perubahan kode

mata pelajaran, aturan baru rasio guru dan

murid. Kemudian, beragam aturan yang

menyulitkan guru untuk memenuhinya,

meskipun dia telah mengajar 24 jam

pelajaran. 2) masalah distribusi guru.

Kebutuhan guru harus dianalisis dengan

komprehensif terutama di jenjang Sekolah

Dasar (SD). Guru yang pensiun segera

digantikan oleh guru honorer K-2 dan

guru honorer non kategori. Karena jasa

mereka dan peranannya sangat menentukan

dalam menopang kekuranganguru di setiap

satuan pendidikian. Diskriminasi terhadap

guru PNS dan honorer masih terjadi

dimana-mana. 3) meminta kepada

pemerintah pusat agar pemerintah daerah

dapat mengangkat guru honorer dengan

jaminan perlindungan Gaji Minimum Profesi

Guru dari APBD. Hal ini harus dilakukan

agar para pendidik sebagai elemen

terpenting dalam membangun SDM daerah

melalui proses pendidikan tidak “sengsara”.

SIMPULAN

Pemerintah sudah seharusnya

memberikan standar pendidikan yang baik

bagi warganya sejalan dengan undang-

undang, sehingga bangsa ini dapat  bersaing

dengan bangsa lain dalam bidang iptek.

Pendidikan yang baik, tidak akan

pernah  terwujud tanpa  adanya apresiasi

dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga

pendidik, yaitu guru sebagai  ujung tombak

kemajuan  pendidikan. Sudah  selakyanya

guru, terutama guru  honorer yang belum

mendapatkan hak nya dengan layak.

Pastikan bahwa para  guru  honerer saat

ini  mendapatkan upah setidaknya sesuai

dengan  UMR, tanpa adanya pemangkasan

dari oknum-oknum yang  tidak

bertanggung jawab.
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Abstrak

Pembentukan nilai pendidikan karakter bangsa bukan semata tugas guru, tetapi juga tugas

orang tua dan masyarakat lainnya. Karena pribadi seseorang, sebagian besar dibentuk oleh

pendidikannya. Karenaitu, untuk membentuk pribadi yang terpuji, tanpa cela, dan bertanggung

jawab, mutlak dan dibutuhkan pendidikan karakter yang berkualitas. Karakter merupakan nilai-nilai

yang terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, pola asuh, pengalaman, percobaan, pengorbanan,

dan pengaruh lingkungan menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku kita.

Nilai pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk

menjadi manusia seutuhnya, yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa.

Merupakan usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi

yang positif kepada lingkungannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif

yaitu pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan sendiri. Untuk membantu peneliti

mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan. Metode pengumpulan data

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan langkah analisis data

menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini, peran guru dalam pembentukan pendidikan karakter di SD  membentuk

10 nilai karakter menggunakan 3 metode dalam pelaksanaannya yakni metode pengajaran,

keteladanan dan pembiasaan. Nilai karakter yang ditanamkan yakni: 1). Nilai jujur: menggunakan

metode pengajaran dan pembiasaan, 2). Nilai toleransi: menggunakan metode pengajaran dan

keteladanan, 3). Nilai disiplin: menggunakan metode pengajaran dan pembiasaan, 4).Nilai kerja

keras: menggunakan metode pengajaran dan keteladanan, 5). Nilai

kreatif: menggunakan metode pengajaran, 6). Nilai mandiri: menggunakan metodepengajaran

dan keteladanan, 7). Nilai rasa ingin tahu: menggunakan metode pengajaran, 8). Nilai komunikatif:

menggunakan metode pengajaran dan pembiasaan, 9). Nilai gemar membaca: menggunakan

metode keteladanan dan pembiasaan, 10). Nilai tanggung jawab: menggunakan metode keteladanan.

Kata Kunci:  Guru, Pendidikan Karakter, SD, Globalisasi, Kualitas bangsa.

Abstract

Formation of the educational value of the nation’s character is not merely the task of

teachers, but also the duty of parents and other community members. Because a person’s

personal, largely shaped by his upbringing. Karenaitu, to establish a personal laudable,

impeccably, and responsible, absolute and necessary quality character education. Characters

are the values ??engraved in us through education, upbringing, experiences, trials, sacrifice,

and environmental influences into underlying intrinsic value of our attitudes and behavior.

The value of character education is the process of giving guidance for learners to become

fully human, the character in the dimensions of the heart, thought, body, and taste, and

imagination. An effort to educate children to make decisions wisely and practice it in our daily

lives, so that they can make a positive contribution to the environment.
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This research is a qualitative research case study descriptive qualitative approach that

emphasizes his own observations. To help researchers find out what happens in the environment

under observation. Methods of data collection using the method of observation, interviews and

documentation. With the step of data analysis using data reduction, data presentation, and

verification.

The results of this study, the teacher’s role in the formation of character education in

elementary form 10-character value using three methods in the implementation of the teaching

methods, modeling and habituation. Values ??characters embedded namely: 1). Honest value:

using teaching methods and habituation, 2). Values ??of tolerance: using methods and models,

3). The value of discipline: using teaching methods and habituation, 4) The value of hard work:

using methods and models, 5). Value

Creative: use of teaching methods, 6). Standalone value: using metodepengajaran and

exemplary, 7). Curiosity value: use of teaching methods, 8). Communicative value: using

teaching methods and habituation, 9). Values ??like reading: using the exemplary methods and

habituation, 10). Values ??of responsibility: using the exemplary method.

Keywords: Teachers, Character Education, Elementery School, Globalization, Quality nation

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sesuatu yang telah

ada sejak sejarah manusia dimulai.

Pendidikan merupakan sebuah proses

penyempurnaan diri yang dilakukan

manusia secara terus-menerus. Hal ini

disebabkan karena pada dasarnya

manusia memiliki kekurangan dan

keterbatasan, maka untuk mengembangkan

diri serta melengkapi kekurangan dan

keterbatasanya, manusia berproses dengan

pendidikan. Melalui proses itu, anak

didik menjadi terbimbing, tercerahkan,

sementara ketidaktahuannya terbuka

lebar-lebar sehingga mereka mampu

mengikis bahkan meniadakan aspek-aspek

yang mendorong kearah dehumanisasi.

Itulah ancaman pendidikan pendidikan

bangsa kita, yang tidak sengaja

menggaransikan keluaran manusia sejati,

tetapi juga sosok yang kaya akan visi

humanisme dalam kerangka kognitif, afektif

dan psikomotoriknya.    Fungsi dan tujuan

pendidikan nasional yang tertuang dalam

Undang-Undang No.20 Tahun 2003

tentang Sisdiknas. Pasal 3 yang

menyatakan bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi

warga negara yang demokratis dan Fungsi

pendidikan nasional ialah memelihara

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat agar

tetap dilestarikan, sebagai sarana

mengembangkan masyarakat agar menjadi

lebih baik dan upaya mengembangkan

sumber daya manusia agar potensi individu

bisa berkembang menjadi manusia yg

berbudi pekerti dan menjadi manusia

Indonesia seutuhnya. Fungsi ini sangat berat

jika hanya pemerintah yang dibebankan

dengan tugas ini, maka dibutuhkan 2

dukungan dari semua pihak untuk

mengemban tugas dan fungsi pendidikan

nasional.

Menurut Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Nomor 20 Tahun 2003, pada Pasal 1 ayat

(1) disebutkan bahwa pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar anak didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara. Selanjutnya, pada pasal 3
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disebutkan bahwa pendidikan nasional

berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan, dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat,

dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Adapun anak didik, menurut pasal

1 ayat (4)adalah anggota masyarakat

yang berusaha mengembangkan potensi

diri melalui proses pembelajaran yang

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis

pendidikan.

Namun pada kenyataannya pendidikan

kita bukannya menjadi ruang menyemai

humanisasi, malah menjadi wahana

melanggengkan kekerasan (bullying) dan

ketidakmanusiawian terhadap anak

didiknya. Pendidikan kita sepertinya justru

digegas menjadi ajang unjuk kekerasan

guru atas anak didik, atau senior terhadap

juniornya. Menurut WHO (2000),

kekerasan terhadap anak atau child abuse

dan neglect adalah tindakan yang

melukai berulang-ulang secara usik dan

emosional anak yang ketergantungan,

melalui desakan hasrat, hukuman badan

yang tak terkendali, degradasi dan

cemoohan permanen atau kekerasan

seksual. Kekerasan terhadap anak dalam

dunia pendidikan bisa berbentuk

kekerasan fisik, psikologis, verbal, emosi

dan sosial. Melalui pendidikan karakter

yang diimplementasikan dalam institusi

pendidikan, diharapkan krisis degradasi

karakter atau moralitas anak bangsa ini

bisa segera teratasi. Lebih dari itu,

diharapkan di masa yang akan datang

terlahir generasi bangsa dengan ketinggian

budi pekerti atau karakter. Itulah ancangan

mulia pemerintah dan rakyat kita, yang

patut didukung oleh segenap elemen.

Dalam proses kegiatan belajar

mengajar, beberapa guru sudah banyak

memperhatikan perkembangan dengan

memberikan kesempatan kepada siswa

untuk terlibat lebih banyak dalam proses

KBM. Akan tetapi, masih ada guru yang

banyak menggunakan metode ceramah

dan kurang memperhatikan pendidikan

karakter. Peran guru SD dalam

pembentukan pendidikan karakter di SD

Klaten  oleh guru tidak banyak secara

teoritis membuat upaya pengembangan

pendidikan karakter di sekolah kurang

maksimal. peneliti melihat banyak siswa

datang terlambat, banyak alasan yang di

berikan oleh siswa, namun tidak ada

siswa yang diberikan hukuman apabila

terlambat, semuanya langsung masuk

kedalam kelas dan duduk di tempat

masing-masing, guru berpendapat apabila

siswa yang terlambat dihukum maka

hanya akan menghambat proses KBM

(Kegiatan Belajar Mengajar) saja, maka

tidak diberikan hukuman terhadap siswa

yang terlambat, hanya ditanya alasanya..

Siswa banyak melakukan tindakan kurang

terpuji, seperti bermain ketika KBM

sedang berlangsung, melakukan kontak

fisik seperti memukul teman. Beberapa

waktu sebelum peneliti observasi juga

terjadi kasus siswa kelas VI yang

tertangkap mencuri uang di kantin sekolah

sehingga ia dihukum dengan dicukur

rambutnya.

Nilai-nilai yang ada di SD telah

tertuang dalam visi misi sekolah yang

mengutamakan pendidikan karakter

menjadi cermin dari upaya sekolah dalam

menanamkan pendidikan karakter sejak

dini. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang

dengan kenyataan yang peneliti temui di

lapangan yang antara lain berupa perilaku

siswa yang nakal, membolos, tidak jujur,

dan tidak disiplin. Pendidikan karakter

bukan hanya sebagai pendidikan benar

dan salah, tetapi mencakup proses

pembiasaan tentang perilaku yang baik..

Tujuan pendidikan karakter lebih

mengutamakan pertumbuhan moral

individu yang ada dalam lembaga

pendidikan. Penanaman nilai dalam diri

siswa dan tata kehidupan bersama yang

menghormati kebebasan individu

merupakan cerminan pendidikan

karakter dalam lembaga pendidikan

(Doni Koesoema A., 2010: 135). Secara
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umum semua proses penanaman nilai-nilai

moral dalam diri anak akan bermanfaat

bagi dirinya secara individu maupun

secara sosial, hal ini tergantung

dari bagaimana cara mengupaya

pengembangankan pendidikan karakter

kepada anak, jika dilakukan dengan baik

dan tidak hanya mengutamakan akademik

siswa maka sekolah akan menghasilkan

lulusan yang berkarakter, baik budi

pekertinya maupun akademisnya dan

menjadi manusia dapat diterima di lingkungan

dan masyarakatnya. Hal ini  tidak akan

terjadi jika upaya pengembangan pendidikan

karakter tidak dilakukan dengan baik,

maka pendidikan karakter hanya akan

sekedar menjadi wacana.

Menurut Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Nomor 20 Tahun 2003, pada Pasal 1 ayat

(1) disebutkan bahwa pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar anak didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara. Selanjutnya, pada pasal 3

disebutkan bahwa pendidikan nasional

berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan, dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang bermartabat,

dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Fungsi dan tujuan pendidikan

nasional yang tertuang dalam Undang-

Undang No.20 Tahun 2003 tentang

Sisdiknas. Pasal 3 yang menyatakan

bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga

negara yang demokratis dan Fungsi

pendidikan nasional ialah memelihara

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat

agar tetap dilestarikan, sebagai sarana

mengembangkan masyarakat agar

menjadi lebih baik dan upaya

mengembangkan sumber daya manusia

agar potensi individu bisa berkembang

menjadi manusia yg berbudi pekerti dan

menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Fungsi ini sangat berat jika hanya

pemerintah yang dibebankan dengan tugas

ini, maka dibutuhkan 2 dukungan dari

semua pihak untuk mengemban tugas dan

fungsi pendidikan nasional.

Standar pendidikan nasional yang

menjadi acuan pengembangan kurikulum

tingkat satuan pendidikan (KTSP), upaya

pengembangan pembelajaran, penilaian

dan tujuan pendidikan di Sekolah Dasar

(SD) belum dapat tercapai dengan baik.

Karena dalam proses kegiatan belajar

mengajar belum sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional yang mengacu pada

character and nation building. Pembinaan

karakter harus dikembangkan dan

dimasukkan dalam setiap materi

pembelajaran serta dalam kehidupan

sehari-hari.

Betapa pentingnya pendidikan

karakter bagi peserta didik. Melalui

pendidikan karakter inilah, para peserta

didik lebih berpeluang memiliki perilaku

yang bertanggung jawab sebagai

generasi penerus bangsa. Dengan perilaku

demikian, kondisi berbangsa dan

bernegara akan menjadi baik. Dengan

karakter itu pula ketentraman masyarakat

dapat terjaga lebih baik, karena hubungan

antar individu terjalin baik. Kejujuran,

sportivitas, dan semangat belajar atau

kerja menjadi bagian dari karakter positif

yang telah lama kita coba tegakkan.

Sayangnya, tidak semua anak bangsa

berperilaku positif seperti yang kita

harapkan dalam kehidupan sehari-hari.
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Berdasarkan latar belakang masalah

diatas maka peneliti merumuskan

permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana

peran guru dalam pembentukan

pendidikan karakter di SD

Berdasarkan Permasalahan diatas,

maka tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

nilai-nilai pendidikan karakter yang

ditanamkan dan pelaksanaannya di SD.

mampu mengikis bahkan meniadakan

aspek-aspek yang mendorong kearah

dehumanisasi. Itulah ancaman pendidikan

pendidikan bangsa kita, yang tidak sengaja

menggaransikan keluaran manusia sejati,

tetapi juga sosok yang kaya akan visi

humanisme dalam kerangka kognitif, afektif

dan psikomotoriknya. Maka atas dasar

inilah peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang  peran guru pembetukan

pendidikan karakter di SD Agar siswa

bersekolah bukan hanya memiliki nilai

akademik yang Bagus saja namun juga

memiliki nilai karakter yang bagus pula.

Proses pendidikan selama ini ternyata

belum berhasil membangun manusia

Indonesia yang berkarakter. Banyak

lulusan sekolah dan sarjana yang pandai

menjawab soal dan berotak cerdas, tapi

perilakunya tidak terpuji. Inilah mengapa

pendidikan karakter sangat penting dan

dibutuhkan sesegera mungkin

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif karena data yang disajikan

berupa kata-kata. Selanjutnya, apabila

dilihat dari permasalahan yang diteliti maka

penelitian ini merupakan penelitian

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan

atau mendeskripsikan suatu keadaan,

peristiwa, objek, apakah orang atau

segala sesuatu yang terkait dengan

variabel-variabel yang dijelaskan baik

dengan angka-angka maupun kata-kata.

Penelitian ini untuk mendeskripsikan

suatu keadaan, melukiskan dan

menggambarkan pelaksanaan pendidikan

karakter di SD  Klaten. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif

yang disajikan secara deskriptif. Oleh

karena itu, penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif kualitatif.

Subjek penelitian merupakan sesorang

atau sesuatu yang darinya diperoleh

keterangan dan untuk selanjutnya disebut

informan. Penelitian ini menggunakan

criterion-based selection yang didasarkan

pada asumsi bahwa subjek tersebut

sebagai aktor dalam tema penelitian.

Peneliti dalam menentukan informan

penelitian menggunakan model snow ball

untuk memperluas subjek penelitian

Teknik snow ball memulai dari jumlah

subjek yang sedikit semakin lama

berkembang menjadi banyak. Dengan

teknik ini, jumlah informan yang akan

menjadi subjeknya akan terus bertambah

sesuai dengan kebutuhan dan terpenuhinya

informasi. Penelitian ini mengambil informan

kunci kepala.

Teknik pengumpulan data adalah

cara-cara yang dapat digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam

penelitian kualitatif, pengumpulan data

dilakukan pada kondisi yang alami (natural

setting), sumber data primer, dan teknik

pengumpulan data lebih banyak pada

observasi, wawancara mendalam dan

dokumentasi. Data yang diperlukan dalam

penelitian ini diperoleh dengan

menggunakan teknik pengumpulan data

sebagai berikut.

1. Wawancar

Esterberg (Sugiyono, 2005: 73-74)

mengemukakan beberapa macam

wawancara, Peneliti menggunakan

wawancara semi struktur karena

wawancara ini termasuk kategori indepht

interview, dimana dalam pelaksanaannya

lebih bebas dibandingkan dengan

wawancara. wawancara ini untuk

menemukan permasalahan secara

terbuka, peneliti dapat juga menambah

pertanyaan diluar pedoman wawancara
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untuk mengungkap pendapat dan ide-ide

responden.

Peneliti menggunakan kepala sekolah

sebagai informan utama dan akan

bertambah melibatkan guru kelas, dan

siswa yang berada di SD Klaten. Peneliti

memilih informan berdasarkan dengan

kebutuhan dan terpenuhinya informasi

mengenai pelaksanaan pendidikan karakter

SD di Klaten yaitu orang-orang yang

memiliki peran penting dalam permasalahan

yang ingin diketahui untuk menjawab

pertanyaan penelitian.

2. Observasi

Suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses bilogis dan psikologis,

yang terpenting adalah proses pengamatan

dan ingatan. Peneliti menggunakan

observasi nonpartisipan dalam pelaksanaan

pengumpulan data, yaitu peniliti tidak

terlibat dengan aktifitas yang diamati dan

hanya sebagai pengamat independen.

Sedangkan dalam segi instrumen peneliti

menggunakan observasi terstruktur yaitu

observasi yang dirancang secara sistematis

tentang apa yang akan diamati, kapan dan

dimana tempatnya.

3. Dokumentasi

Irawan (Sukandarrumidi, 2002: 100-

101) mengungkapkan bahwa studi

dokumentasi merupakan teknik

pengumpulan data yang ditujukan kepada

subjek penelitian. Dokumen dapat berupa

catatan pribadi, surat pribadi, buku

harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan

kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto

dan lain sebagainya. Suharsimi Arikunto

(2006: 231) dokumentasi yaitu mencari

data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, foto dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan dokumen

catatan pribadi, buku harian, foto,

dokumen-dokumen yang ada di sekolah

seperti: jadwal, tata tertib dan lain

sebagainya.

Instrumen Penelitian

Menurut Nasution (Sugiyono, 2007:

306) menyatakan bahwa dalam penelitian

kulitatif, manusia adalah instrumen utama,

karena segala sesuatunya belum

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah,

fokus penelitian, prosedur penelitian,

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil

yang diharapkan, semuanya belum dapat

ditentukan secara pasti dan jelas

sebelumnya. Oleh karena itu, yang

menjadi intrumen adalah peneliti sendiri,

yang bisa bertindak sebagai alat yang

adaptif serta responsif. Penelitian ini dibantu

dengan instrumen pedoman wawancara,

pedoman observasi, serta dokumentasi.

Analisis data

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2006:

334), analisis data kualitatif adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

sehingga mudah dipahami, dan temuannya

dapat diinformasikan kepada orang lain.

Miles dan Huberman, 1992: 15-20)

menyatakan bahwa data yang diperoleh

dari berbagai sumber, dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam (triangulasi data), data dilakukan

secara terus menerus sampai datanya

jenuh. Aktivitas analisis data digambarkan

seperti di bawah ini:

1. Reduksi data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data

“kasar” yang muncul dari catatan di

lapangan.

 Pengumpulan 

data 
Penyajian 

data 

Reduksi         

data Kesimpulan-

kesimpulam: 

Penarikan/Verifikasi 
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2. Penyajian data (Data Display

Penyajian data yaitu penyusunan

sekelompok informasi yang memberi

kemungkinan adanya  penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan (Data

Drawing/ Verification)

Dalam penelitian kualitatif ini akan

diungkapkan makna dari data yang

dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan budaya sekolah

yang berbasis karakter terpuji, maka

perlu adanya peran dari masing-masing

komponen sekolah. Komponen-komponen

sekolah tersebut antara lain adalah kepala

sekolah, guru, keluarga, serta tim pengawal

budaya sekolah dan karakter.

Dari hasil pengamatan, wawancara,

serta dokumentasi, peneliti mendapatkan

data tentang peran komponen sekolah,

namun karena keterbatasan yang ada maka

peneliti hanya fokus pada peran kepala

sekolah, guru kelas dan komite sekolah

dalam pembentukan karakter.

Sekolah belum membentuk tim

pengawal budaya sekolah dan karakter

karena kepala sekolah dan guru tidak

mengetahui tentang adanya tim tersebut

dalam usaha pengembangan karakter

sekolah. Setiap komponen harus saling

mendukung terlaksananya pendidikan

karakter yang tepat, tidak dapat berdiri

sendiri dan harus secara berkesinambungan.

Peran komponen sekolah tersebut akan

dijelaskan, sebagai berikut.

a. Kepala Sekolah

Dari hasil pengamatan, meskipun

kepala sekolah baru ditugaskan sekitar 3

bulan di SDN gesikan, peneliti

memperoleh data bahwa kepala sekolah

sudah menjalankan perannya dalam

pengembangan nilai karakter. Kepala

sekolah melakukan pembinaan secara

terus menerus dalam hal pemodelan

(modelling), dengan cara membuat VISI

MISI yang didalamnya terdapat kata

berkarakter yang berarti menjadikan

karakter sebagai salah satu tujuan utama

dalam pendidikan di sekolah tersebut.

Gambar 17. Visi sekolah ditempel pada papan

informasi

Kepala sekolah juga memberikan

teladan bagi guru, karyawan, siswa dan

bahkan orangtua/wali dengan cara

mengedepankan sikap disiplin dan tegas

dalam hal waktu. Kepala sekolah sering

datang paling pagi dan pulang paling

akhir, tertib administrasi dengan membuat

buku harian kepala sekolah, dan atribut

yang dikenakan seperti topi, bet, name

take. Pengajaran (teaching) yang dilakukan

kepala sekolah dimulai dari melakukan

motivasi penyatuan VISI sebagai impian

bersama, maka dilakukan berbagai upaya

yaitu menerapkan briefing setiap pagi

sebelum pelajaran dan siang setelah jam

pelajaran. Hal ini menurut kepala sekolah

bermanfaat untuk memberikan informasi

laporan terbaru, meneruskan informasi dari

dinas, dan membahas tentang proses

pembelajaran.

Kepala sekolah memprioritaskan untuk

mengajarkan ucapan salam dan berjabat

tangan dilakukan karena dianggap

penting dalam pembentukan karakter,

maka dibuat jadwal piket guru setiap hari

agar siap menyambut siswa di gerbang

sekolah dengan salam dan jabat tangan.

Guru yang piket diberikan kunci ruang

guru, jadi mau tidak mau guru yang piket

harus berangkat lebih awal, apabila tidak

rekan-rekan guru yang lain tidak bisa

masuk karena ruangan masih terkunci.
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Selain itu, setiap pagi guru kelas harus siap

di pintu kelas masing-masing, sebelum

masuk ke dalam kelas siswa dikondisikan

berbaris rapi di depan kelas untuk

berjabat tangan dengan guru dan masuk

ke dalam kelas masing-masing. Dorongan

pada guru tidak terbatas itu saja,

pembina upacara yang tadinya selalu diisi

oleh kepala sekolah dibuat bergantian

sesuai dengan jatah piket, jadi setiap

guru akan mendapat kesempatan untuk

menjadi pembina upacara. Kepala

sekolah akan menjadi pembina upacara

apabila sudah tiba jatah piket menjadi

pembina upacara atau apabila ada hari

besar nasional. Kepala sekolah selalu

menekankan bahwa anak jangan

disalahkan, karena kesalahan anak bukan

sepenuhnya tanggung jawab dia sendiri

namun juga tanggung jawab keluarga,

lingkungan dan pendidik. Mengajarkan

hal-hal yang sederhana seperti apabila

berjabat tangan harus melihat kepada yang

dijabat tangan, apabila makan hendaknya

sambil duduk, dan mendekati anak dengan

kasih sayang maka masalah anak akan

keluar dengan sendirinya.

Menanamkan pendidikan karakter

harus tegas, siapapun yang melanggar

harus mendapat sanksi sesuai dengan

pelanggaranya, meskipun sanksi itu ringan

namun harus tetap bersifat mendidik.

Kepala sekolah menerapkan standar dalam

menerapkan tata tertib sekolah, yaitu

dengan teguran langsung, mendata siswa

yang terlambat, apabila siswa 3 kali

terlambat maka guru kelas dan orang tua

akan dipanggil, apabila ada siswa yang

melanggar peraturam maka guru kelasnya

kelasnya akan dipanggil dan diminta

memberikan tugas yang bersifat mendidik.

Penguatan karakter (reinforcing) oleh

kepala sekolah diberikan pada guru melalui

penanaman sikap kepedulian. Sikap

kepedulian ini diterapkan dengan cara

melibatkan guru dalam pengambilan

berbagai keputusan secara demokratis.

Guru boleh memberi saran/masukan,

menyanggah, bahkan menolak rencana

kepala sekolah dalam rapat asalkan

mempunyai alasan yang kuat. Guru

diposisikan sebagai mitra kerja oleh kepala

sekolah sehingga komunikasi terjalin

dengan baik, bahkan kepala sekolah

mempunyai meja di ruang guru meski

sudah ada ruang kepala sekolah yang

berada di ruangan tersendiri. Upaya kepala

sekolah juga dilakukan dengan

mengundang 148 wali murid dan

menyampaikan VISI MISI sebagai tujuan

utama salah satunya adalah berkarakter.

Menyampaikan dan meminta pendapat

orangtua siswa tentang berbagai rencana

sekolah seperti pengadaan bet merah

putih pada seragam, pengadaaan kartu

nama siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan

lain-lain. sehingga dengan pertemuan ini

orang tua siswa ini bisa lebih peduli dan

lebih baik baik dalam memberikan

perhatian kepada anak, terutama dalam

pendidikan karakter

Guru menjalankan perannya dengan

memasukkan nilai karakter dalam proses

pembelajaran, serta pembiasaan karakter

di kelas. Dorongan dan motivasi selalu

diberikan oleh guru kepada siswa, baik

didalam maupun diluar kelas. Tugas piket

dan menyambut siswa sebelum masuk

kelas menjadi contoh teladan yang baik

bagi siswa, guru yang melaksanakan

tugas piket akan datang paling pagi dan

pulang paling akhir, selain itu guru

memberikan reward dalam bentuk pujian,

nilai, atau hadiah kepada siswa yang

berbuat hal yang baik. Guru mengawal

program smutlis tentang lingkungan

dimana siswa menjaga kebersihan dan

keasrian lingkungan, seperti menyiram

tanaman dan tugas piket. Mengatur siswa

berbaris dan salam sebelum masuk kelas,

member teguran langsung apabila

berkata tidak baik, ada siswa yang

makan sambil berdiri, membuang

sampah sembarangan atau mencorat-coret
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disuruh membersihkan hal ini mengajarkan

tentang tanggung jawab. Mengawasi

tugas piket, dan membantu siswa yang

piket membersihkan kelas. Pembiasaan

karakter yang dilakukan secara khusus

yang berbentuk program masih belum

ada, namun pembiasaan dilakukan

dengan cara disisipkan dalam pembelajaran

seperti salam, do’a sebelum dan sesudah

pelajaran. Dalam proses pembelajaran,

guru sudah memasukkan nilai-nilai

karakter ke dalam silabus dan RPP yang

digunakan.

Guru melakukan berbagai macam

cara dalam mengajar dan menyisipkan

pendidikan karakter, pada saat

menenangkan siswa guru mengkreasikan

tepukan tangan dan nyanyian seperti pada

pelajaran bahasa Inggris di kelas  Apabila

ada yang terlambat ditanya kenapa

terlambat dan diberi tahu besok tidak

boleh terlambat lagi, di kelas 2 sering

orang tua meminta guru agar anaknya

diberikan tempat duduk di depan maka

oleh guru tersebut dibuat aturan siswa

yang datang lebih pagi boleh duduk di

depan hal ini member motivasi tidak hanya

siswa namun juga orang tua agar siswa

tidak datang terlambat.

Murid seharusnya dapat terlibat

dalam kegiatan pembudayaan dan

penanaman karakter melalui beberapa

kegiatan, namun pehatian orang tua masih

minim. Masalah yang dihadapi guru

tidak berhenti pada hal teknis saja, namun

juga pendekatan yang dilakukan pada

keluarga. Hal ini berdampak pada siswa

SD Negeri Sosrowijayan yang kurang aktif

mengikuti proses pembelajaran dan

kegiatan pengembangan karakter yang

diadakan sekolah, seperti pembiasaan

karakter di dalam kelas, kegiatan luar

pengajaran, ekstrakurikuler, kepramukaan,

ataupun kegiatan-kegiatan yang diadakan

oleh luar sekolah. Siswa tidak masuk

sekolah sering terjadi hanya karena alasan

capek atau karena tidak ada yang

mengantar, siswa jarang mengerjakan PR,

tidak melaksanakan piket, dan tidak

mengikuti ekstrakurikuler atau jam

tambahan. Hal ini disebabkan karena

kurangnya perhatian orang tua terhadap

pendidikan anaknya, maka pendekatan

yang dilakukan guru adalah pada saat

rapat komite, memanggil orang tua

apabila siswa melakukan beberapa

pelanggaran, berkomunikasi pada saat

pengambilan raport, atau komunikasi

lewat sms atau telfon terkadang ada orang

tua yang menanyakan PR atau keadaan

anaknya disekolah, berkomunikasi

langsung dengan orang tua yang datang

ke sekolah, dan dilakukan home visit

apabila diperlukan. Dalam pelaksanaan

budaya hidup bersih, terlihat siswa

membuang sampah pada tempat sampah

yang disediakan sekolah, melakukan

kegiatan bersih sekitar, sebelum pelajaran

di mulai, dan melaksanakan piket kelas.

Namun, masih ada juga beberapa siswa

membuang sampah sembarangan.

Peran komite sekolah yang sudah

terlaksana adalah pembahasan dan

disetujuinya program pemasangan bet

merah-putih pada seragan siswa, kartu

nama siswa dan pengelolaan kantin

sekolah oleh komite, anggota komite yang

mengelola kantin membayar ke kas komite

dan uang tersebut nantinya bisa digunakan

untuk kegiatan perpisahan atau keiatan

yang lain. Komite sekolah secara bersama-

sama menyusun kegiatan yang dapat

mendukung terwujudnya pembudayaan

dan penanaman karakter yang baik bagi

seluruh warga sekolah. Kegiatan yang

diusulkan oleh komite ialah marching band,

namun belum terlaksana karena

keterbatasan dana. Sedangkan kegiatan

lain yang akan dilaksanakan adalah

program dokter kecil, dan patroli

keamanan sekolah (PKS). Pelaksanaan

kegiatan luar pengajaran atau

ekstrakurikuler kurang maksimal.

Kegiatan ekstrakurikuler tersebut antara

lain seni tari, taekwondo, serta pramuka.

Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler
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yang kurang diperhatikan oleh sekolah,

baik fasilitas penunjang seperti tempat

dan perlengkapan, maupun dalam

proses kegiatannya. Hasil pengamatan,

mengungkapkan bahwa fasilitas yang

digunakan siswa cukup terbatas dan

siswa harus bergantian menggunakannya.

Sedangkan dalam proses pelaksanaannya,

guru pendamping kurang aktif

mendampingi siswa, bahkan terkesan

siswa dibiarkan bermain sendiri.

Minimnya jumlah guru pendamping yang

berkompeten dalam bidang ekstrakurikuler

tersebut, membuat beberapa kegiatan

ekstra di non aktifkan, seperti ekstra

membuat mainan tradisional, mading, dan

tenis meja. Sebenarnya siswa cukup aktif

dalam mengikuti ekstrakurikuler, terlihat

ketika jadwal ekstrakurikuler dimulai yaitu

pada hari sabtu, siswa sangat antusias

dengan mempersiapkan peralatan yang

akan digunakan pada kegiatan ekstra yang

dipilih.

Sekolah juga sudah menawarkan

kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa.

Ekstrakurikuler yang diadakan dalam

usaha pengembangan siswa, antara lain

seni tari, taekwondo, dan pramuka. Dari

hasil observasi, ada beberapa ekstra yang

masih efektif dilaksanakan, yaitu seni tari,

taekwondo, dan pramuka. Sedangkan

marching band, dokter kecil, dan PKS

belum aktif, dikarenakan pada bulan

Februari baru akan dimulai, serta minimnya

peralatan-peralatan yang digunakan dalam

menunjang ekstra yang lain, seperti alat

marching band, dll.

Namun, nilai-nilai karakter yang

dicantumkan tersebut, belum mampu

diimplementasikan secara terperinci oleh

beberapa guru. Seolah, guru hanya

mencantumkan nilai-nilai karakter tersebut

sebagai formalitas dalam melaksanakan

pendidikan karakter sesuai peraturan dari

Dinas pendidikan

Guru memang mengetahui dan dapat

menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai

diatas. Namun sering tidak dilaksanakan,

seperti apabila siswa terlambat, absen

tanpa keterangan, rok yang sangat

pendek, rambut disemir tidak diberikan

sanksi yang sesuai dan seharusnya

diterapkan sehingga pendidikan karakter

kurang maksimal. Nilai-nilai yang

dicantumkan di dalam RPP dan silabus

antara lain nilai kedisiplinan, tekun,

tanggungjawab, ketelitian, kerjasama,

toleransi, percaya diri, dan keberanian.

Pengintegrasian dalam Budaya Sekolah

Berkaitan dengan pengintegrasian

nilai-nilai karakter dalam budaya sekolah,

Doni Koeoema menyatakan bahwa

desain pendidikan karakter berbasis

kultur sekolah mencoba membangun

kultur sekolah yang mampu membentuk

karakter anak didik dengan bantuan

pranata sosial sekolah agar nilai tertentu

terbentuk dan terbatinkan dalam diri siswa

(Masnur Muslich, 2011: 91). Bentuk

pengintegrasian nilai-nilai karakter

dalam budaya sekolah di SD Negeri

meliputi kegiatan kelas, sekolah, dan luar

sekolah sebagai berikut. 1) Kelas

Dari hasil penelitian, peneliti dapat

menyimpulkan bahwa pengintegrasian

nilai-nilai karakter dalam budaya sekolah

yang dilakukan di dalam kelas ialah

melalui pelajaran seni tari dan memajang

tata tertib untuk siswa di setiap ruang

kelas. Hal tersebut sesuai dengan

pernyataan Agus Wibowo (2012: 93)

bahwa pengintegrasian nilai-nilai

karakter dalam budaya sekolah di dalam

kelas melalui proses belajar setiap mata

pelajaran atau kegiatan yang dirancang

sedemikian rupa. Setiap kegiatan belajar

mengembangkan kemampuan dalam ranah

kognitif, afektif, dan psikomotori

Pengintegrasian nilai-nilai karakter

dalam budaya sekolah melalui kegiatan

sekolah diantaranya adalah kegiatan

keagamaan dan kebersihan lingkungan.

Sekolah juga melakukan upaya

pengintegrasian nilai-nilai karakter dengan

menyanyikan lagu kebangsaan di upacara

hari besar nasional, mengenakan seragam
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merah-putih di hari Senin sampai Kamis,

mengenakan seragam sekolah atau baju

koko di hari jumat, mengenakan baju

batik setiap hari sabtu, SEMUTLIS pada

setiap awal pelajaran di tiap kelas,

diadakan pentas seni sekolah di akhir

tahun berupa seni tari, taekwondo, dan

penampilan dari tiap kelas, membuat

mading sekolah, memajang karya siswa.

Strategi dan Model Pendidikan

Karakter

Usaha yang dilakukan sekolah dalam

mengembangkan nilai-nilai karakter, yaitu

dengan menggunakan strategi-strategi

pengembangan nilai karakter. Strategi

yang digunakan sekolah adalah strategi

pemanduan, penegakan disiplin, serta

traith of the month. Strategi pemanduan

berupa pemasangan slogan tagline, poster,

maupun lainnya oleh sekolah.

Peneliti menilai strategi pemanduan

tersebut kurang maksimal dilaksanakan,

karena tagline yang ada sudah banyak

yang usang dan berdebu sudah harus

diganti dengan yang baru dan isi

mading sudah lama tidak diperbaharui.

Sekolah memasang tagline nilai

karakter area bebas asap rokok, jagalah

kebersihan, jujur pasti prestasi tinggi,

kebersihan pangkal kesehatan, rajin

pangkal pandai, ayo jangan buang sampah

sembarangan, aku anak sehat, setelah

buang air kecil/besar harap disiram air

secukupnya terimakasih, jagalah sopan

santun di lingkungan sekolah 3B:

berpakaian, berbicara, bersikap, 7K:

Keamanan, kebersihan, ketertiban,

keindakan, kerindangan, kekeluargaan,

keselamatan.

Didalam setiap kelas terdapat foto

presiden dan wakil presiden, lambang

garuda, gambar tokoh nasional dan tokoh

pewayangan. Terdapat papan mading di

beberapa tempat yang berisi karya

siswa. Kemudian strategi penegakan

kedisiplinan, bagaimana sekolah

menerapkan kedisplinan dan pembiasaan

rutin, yaitu dengan penanganan kasus

bagi siswa yang bermasalah, dengan

memberikan sanksi yang sepantasnya.

Strategi selanjutnya yang digunakan

sekolah adalah strategi traith of the

month yaitu sekolah menggunakan

kepelatihan guru, penyampaian guru di

dalam kelas, dan mengadakan

extrakurikuler baik ekstra seni,

keterampilan, maupun olah raga.

Bentuk Dukungan yang Diberikan

Semua Warga Sekolah dalam

Implementasi Pendidikan Karakter.

Bentuk pelaksanaan pendidikan

karakter yang dilakukan di SD , dapat

dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek

tersebut antara lain adalah peran

masing-masing komponen sekolah,

strategi yang digunakan, upaya yang

dilakukan, serta model dan metode yang

digunakan. Aspek-aspek tersebut

menunjukkan upaya yang dilakukan

sekolah dalam pengembangan nilai

karakter, karena hal tersebut akan

mempengaruhi hasil yang ingin dicapai oleh

sekolah dalam pelaksanaan pendidikan

karakter.

Kepala sekolah

Kepala sekolah melaksanakan

peranya dengan pemodelan (modelling),

pengajaran (teaching) dan penguatan

karakter (reinforcing). Melakukan

motivasi terhadap komponen sekolah

yang lain dengan mengadakan kegiatan

pengembangan keterampilan guru, evaluasi

kegiatan belajar siswa dalam rapat rutin,

serta menjadikan diri sebagai model

karakter bagi seluruh komponen sekolah

yang lain.

Guru

Guru juga sudah menjalankan

perannya dengan memasukkan nilai

karakter dalam proses pembelajaran, serta

pembiasaan karakter di kelas. Hanya saja

pembiasaan karakter yang dilakukan

masih kurang maksimal dan belum secara

khusus. Guru cenderung secara spontanitas

dalam pengembangan nilai karakter.
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Guru juga sudah memberikan motivasi

kepada siswa, agar siswa selalu berbuat

baik di dalam kelas maupun di luar

kelas. Dalam proses pembelajaran, guru

sudah memasukkan nilai-nilai karakter ke

dalam silabus dan RPP yang digunakan.

SD sendiri telah menjabarkan nilai-

nilai karakter, dengan mencantumkannya

ke dalam kurikulum sekolah. Nilai-nilai

tersebut antara lain adalah nilai religius,

kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras,

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,

semangat kebangsaan, dan cinta tanah air

Keluarga

Orang tua/wali murid seharusnya

dapat terlibat dalam kegiatan pembudayaan

dan penanaman karakter melalui beberapa

kegiatan, namun pehatian orang tua masih

minim. Masalah yang dihadapi guru tidak

berhenti pada hal teknis saja, namun juga

pendekatan yang dilakukan pada keluarga.

Hal ini berdampak pada siswa SD Negeri

Sosrowijayan yang kurang aktif mengikuti

proses pembelajaran dan kegiatan

pengembangan karakter yang diadakan

sekolah, seperti pembiasaan karakter di

dalam kelas, kegiatan luar pengajaran,

ekstrakurikuler, kepramukaan, ataupun

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh luar

sekolah.

Komite sekolah

Sekolah juga sudah mengupayakan

agar orang tua/wali siswa ikut serta dalam

pengembangan nilai karakter yang selama

ini masih kurang. Upaya tersebut agar

orang tua/wali siswa mampu meneruskan

pembentukkan karakter yang sudah

dikembangkan di sekolah untuk dapat

dilanjutkan di lingkungan rumah. Upaya

yang dilakukan sekolah dengan cara

memotivasi orang tua/wali siswa dalam

pertemuan komite sekolah yang

mengundang seluruh orangtua/wali siswa.

Apabila ada siswa yang bermasalah, pihak

sekolah menghubungi pihak keluarga untuk

mengatasi bersama-sama dengan sekolah.

Sekolah dan orang tua/wali siswa

bersama-sama menyelesaikan masalah

yang dihadapi, dan mengembangkan

nilai-nilai karakter secara berkelanjutan.

Tabel 1. Peran Guru untuk Pembentukan Pendidikan Karakter di SD

No  Upaya 

pengembangan 

pendidikan 

karakter  

Nilai pendidikan 

karakter  

kegiatan  

1 Program 
Pengembangan 

diri  
 

Kedisiplinan dan 
keteladanan  

 

Kegiatan rutin : 
a. Kepala sekolah dan guru harus 

datang sebelum pembelajaran 

dimulai untuk melaksanakan 

briefing pagi dan pulang setelah 

briefing siang. 

b. Guru dan siswa telah 
melaksanakan tugas piket sudah 

dengan baik. petugas piket kelas 

melaksanakan piket dengan cara 

menurunkan kursi-kursi siswa 

sebelum pembelajaran. Seusai 
pembelajaran, mereka menyapu 

ruang kelas dibantu oleh guru. 

c. Guru menjalankan tugas piket 

setiap hari dengan menyambut 

siswa di gerbang sekolah dengan 

salam dan jabat tangan. Guru dan 
siswa juga mengucapkan salam 

dan jabat tangan sebelum masuk 

ke dalam kelas. 
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No  Upaya 

pengembangan 

pendidikan 

karakter  

Nilai pendidikan 

karakter  

kegiatan  

  Jujur dan disiplin   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disiplin dan 

Tanggung jawab    

Kegiatan spontan : 
a. Kegiatan tersebut antara lain adalah kerja 

bakti incidental pada tanggal 2 Januari 2014 

guru dan karyawan melaksanakan kerja bakti 

dengan membersihkan dan menata kantor 

guru dalam rangka persiapan semester yang 
akan datang. 

b. Kepala sekolah dan guru selalu memberi 

contoh yang baik dengan mengenakanb133 

seragam dan atribut lengkap seperti bet, pin 

dsb., apabila ada anak yang kurang rapi anak 

tersebut didekati lalu dirapikan, contoh ada 

anak putri dengan rambut panjang yang 

digerai maka didekati kemudian dirapikan 

dengan diikatkan rambutnya menggunakan 

karet gelang, setelah rapi diberitahu besok 

lagi rambutnya diikat biar rapi. 
c. Siswa yang terlambat mengikuti upacara 

dipanggil ke ruang guru untuk diberikan 

teguran dan dicatat. 

d. Siswa yang datang terlambat ditanya oleh 

guru alasan kenapa datang terlambat dan 
dinasehati agar lain kali tidak terlambat, 

apabila 3 kali berturut-turut datang terlambat 

maka orang tua siswa tersebut akan dipanggil 

ke sekolah. 

e. Kepala sekolah dan guru mengingatkan siswa 

untuk tidak menyontek, mengingatkan siswa 

yang tidak berpakaian rapi, mengoreksi 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa secara 

spontan dengan membenahi perilaku siswa 

dari hal-hal yang kecil seperti disiplin dalam 

menggunakan waktu istirahat, posisi makan 
yang baik dan cara berbicara yang sopan. 

Disiplin dan tanggung jawab 

Keteladanan 
a. Kepala sekolah, guru, dan karyawan berusaha 

menjadi model karakter bagi siswa baik 

dalam kerapian diri, kedisiplinan, serta 

menaati peraturan sekolah. 

b. Kepala sekolah juga memberikan teladan bagi 

guru, karyawan, siswa dan bahkan 

orangtua/wali dengan cara mengedepankan 

sikap disiplin dan tegas dalam hal waktu, 

kepala sekolah sering datang paling pagi dan 

pulang paling akhir, tertib administrasi 

dengan membuat buku harian kepala sekolah, 

dan atribut yang dikenakan seperti topi, bet, 
name take. 

c. Kepala sekolah dan guru berusaha untuk 

datang lebih awal, mendampingi siswa piket, 

dan berpakaian rapi. Selain itu, guru juga 

memberikan keteladanan 
  Jujur, toleransi dan 

tanggung jawab 
Pengkondisian 
a. Sekolah menyediakan alat kebersihan seperti 

sapu, serok sampah, kemoceng dan 

penghapus di tiap kelas. Tempat sampah juga 

disediakan di tiap kelas berwarna hijau dan 
beberapa sudut sekolah berwarna merah, 

kuning dan hijau. Pot tanaman juga 
disediakan di depan tiap kelas, tempat cuci 

tangan di beberapa sudut sekolah, serta air 

yang lancar dan kamar mandi yang cukup 
bersih berlantai keramik  



Peran Guru dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Terhadap Siswa SD di Klaten

dalam Menghadapi Era Global Menjadi Pribadi yang BerkualitasHal: 176 - 190

“Peningkatan Kompetensi Calon Guru dalam Menghadapi Tantangan Global”

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan, maka penelitian ini dapat

disimpulkan, sebagai berikut:
1. Peran dalam guru  pembentukan

pendidikan karakter yang dilakukan

dalam program pengembangan diri di

SD Klaten mengangkat nilai religius,

jujur, toleransi, disiplin dan tanggung

jawab dalam bentuk kegiatan rutin

(tugas piket guru, tugas piket siswa

dan upacara bendera), kegiatan spontan

(menasehati, menegur dan membantu

kegiatan insidental), keteladanan, dan

pengkondisian (kebersihan lingkungan,

tagline pendidikan karakter).

2. Peran guru  di dalam pembelajaran

dalam silabus belum dicantumkan, tapi

pada pengembangan RPP dan proses

pembelajaran sudah dimasukkan nilai-

nilai karakter (nilai religius, jujur,

toleransi, disiplin dan tanggung jawab).

3. Peran guru  SD dalam  pembentukan

pendidikan karakter terhadap siswa di

klaten pada pengintegrasian dalam

budaya sekolah yang dilakukan dengan

kegiatan kelas (nilai toleransi), sekolah

(nilai religius) dan luar sekolah /

ekstrakurikuler (nilai tanggung jawab).

4. Bentuk dukungan kepala sekolah

meliputi pemodelan (modeling),

pengajaran (teaching) dan penguatan

karakter (reinforcing). Bentuk

dukungan guru ialah dengan

memasukkan nilai karakter dalam

proses pembelajaran, serta pembiasaan

karakter di kelas. belum ada tim

pengawal budaya sekolah dan karakter

karena sekolah belum mengetahui

tentang komponen tersebut, sedangkan

peran komponen keluarga dirasakan

masih sangat kurang.
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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kompetensi guru dalam

pembelajaran tematik melalui lesson study. Rancangan penelitian menggunakan penelitian tindakan

sekolah dengan dua siklus. Masing-masing siklus teridiri atas perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru kelas 1 sampai guru kelas 6 SDN

Mojorejo 01. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lesson study dapat meningkatkan

kompetensi guru dalam pembelajaran tematik. Kompetensi penyusunan RPP semakin meningkat

dari 75,78  pada siklus satu menjadi 80,7 pada siklus dua, dan juga kompetensi dalam pelaksanaan

pembelajaran tematik meningkat dari  66,17  pada siklus satu dan 76,2  pada siklus dua. Rata

pembelajaran dari 70,98 pada siklus satu dan 78  pada siklus dua. Ada peningkatan pembelajaran

tematik sekitar 7%

Kata Kunci: Kompetensi Guru, Pembelajaran Tematik, Lesson Study

PENDAHULUAN

Kemampuan guru dalam melaksanakan

pembelajaran Tematik masih belum

terlaksana secara optimal.  Hal ini ditandai

dengan;  guru masih belum menyusun

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

secara tematik; Sebagian besar guru

masih melaksanakan pembelajaran dengan

pendekatan mata pelajaran.

Kompetensi guru dalam pembelajaran

tematik saat ini masih kurang hal ini

disebabkan; kurangnya pemahaman guru

secara menyeluruh apa itu pembelajaran

tematik;  guru masih merasa senang dengan

pola pembelajaran dengan pendekatan

mata pelajaran; guru beranggapan bahwa

mengajar dengan pola lama saja sudah

dapat menghasilkan orang-orang yang

berhasil; Saat ini guru masih kurang mau

mengembangkan diri secara optimal. Guru

tidak mau mengembangkan diri secara

mandiri baik melalui membaca buku,

mengikuti  kegiatan workshop maupun

kegiatan diskusi tentang pembelajaran

tematik.

Untuk mencapai tujuan pendidikan

guru sebagai ujung tombak pelaksanaan

di lapangan sangat menentukan

keberhasilannya. Bagaimanapun idealnya

suatu kurikulum tanpa diikuti oleh

kemampuan guru dalam meng-

implementasikan dalam kegiatan proses

pembelajaran, maka kurikulum itu tidak

akan memiliki makna. Syaodih (1998)

mengemukakan bahwa guru memegang

peranan yang cukup penting baik dalam

perencanaan (design) maupun dalam

pelaksanaan (implementation) kurikulum.

Dalam hal ini guru harus memiliki

kemampuan profesional untuk melakukan

pembelajaran yang berkualitas.

Pembelajaran tematik lebih menekankan

pada keterlibatan siswa  dalam proses

belajar secara aktif dalam proses

pembelajaran, sehingga siswa dapat

memperoleh pengalaman langsung dan 

terlatih untuk dapat  menemukan sendiri

berbagai pengetahuan yang dipelajarinya.

Melalui pengalaman langsung  siswa akan

memahami konsep-konsep yang mereka

pelajari dan menghubungkannya dengan
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konsep lain yang telah dipahaminya.

Teori pembelajaran ini dimotori para tokoh

Psikologi Gestalt, termasuk Piaget yang

menekankan bahwa pembelajaran

haruslah bermakna dan berorientasi

pada kebutuhan dan perkembangan anak.

Pembelajaran tematik lebih menekankan

pada penerapan konsep belajar sambil

melakukan sesuatu (learning by doing).

Pembelajaran dikatakan berkualitas

jika dalam proses mampu melibatkan

sebagian besar peserta didik secara aktif

baik fisik, mental, maupun sosial. Agar

kompetensi siswa sesuai dengan yang

diharapkan  maka perlu ada perbaikan

proses pembelajaran tematik yaitu dengan

model lesson study.

Rendahnya kompetensi guru dalam

melaksanakan pembelajaran tematik juga

terjadi di SDN Mojorejo 01 Kota Batu.

Hal ini ditandai dari hasil supervisi

akademik masih 71,57% guru dapat

menyusun RPP tematik dengan benar: dan

60,83% guru dapat melaksanakan

pembelajaran tematik secara optimal,

jadi rata–rata pembelajaran tematik yang

sudah dilakukan guru SDN Mojorejo 01

sebesar  66,28%

Rendahnya kompetensi guru SDN

Mojorejo 01 dalam pelaksanaan

pembelajaran tematik dikarenakan

kurangnya kesempatan guru dalam

mengikuti workshop yang diselenggarakan

oleh dinas pendidikan Kota Batu,

kurangnya kegiatan diskusi pembelajaran

antar guru di sekolah tentang pembelajaran

tematik, rendahnya motivasi guru dalam

mengikuti workshop mandiri.

Apabila kompetensi  guru dalam

melaksanakan pembelajaran tematik

dibiarkan seperti keadaan di atas maka

akan berdampak pada hasil belajar siswa

rendah. Untuk memecahkan permasalahan

di atas maka kepala sekolah perlu mencari

solusi pemecahan masalah. Salah satu

yang dapat digunakan untuk pemecahan

permasalahan pembelajaran tematik di

SDN Mojorejo 01 adalah Lesson Studi.

Lesson study adalah suatu model

pembinaan profesi pendidik melalui

pengkajian pembelajaran secara kolaboratif

dan berkelanjutan berlandaskan prinsip

kolegialitas dan mutual learning untuk

membangun komunitas belajar dalam

rangka meningkatkan profesio-nalisme guru

serta meningkatkan kualitas pembelajaran.

Lesson study adalah suatu proses

sistematis yang digunakan oleh guru-guru

Jepang untuk menguji keefektifan

pengajarannya dalam rangka meningkatkan

hasil pembelajaran (Garfield, 2006). Proses

sistematis yang dimaksud adalah kerja

guru-guru secara kolaboratif untuk

mengembangkan rencana dan perangkat

pembelajaran, melakukan observasi,

refleksi dan revisi rencana pembelajan

secara bersiklus dan terus menerus.

Menurut Walker (2005) lesson study

adalah suatu metode pengembangan

profesional guru. Menurut Lewis (2002)

ide yang terkandung didalam lesson

study sebenarnya singkat dan sederhana,

yakni jika seorang guru ingin meningkatkan

pembelajaran, salah satu cara yang

paling jelas adalah melakukan kolaborasi

dengan guru lain untuk merancang,

mengamati dan melakukan refleksi

terhadap pembelajaran yang dilakukan.

Dalam praktiknya ada beberapa

variasi atau penyesuian cara

melakasanakan lesson study. Lewis

(2002) menyarankan ada enam tahapan

dalam awal mengimplementasikan lesson

study di sekolah yakni; 1) membentuk

kelompok lesson study; 2) memfokuskan

lesson study; 3)  merencanakan rencana

pembelajaran (research lesson);

4)  melaksanakan pembelajaran di kelas

dan mengamatinya (observasi);

5) mendiskusikan dan menganalisis

pembelajaran, yang telah dilaksanakan;

6) merefleksikan pembelajaran dan

merencanakan tahap-tahap selanjutnya

Sementara itu, Richardson (2006)

menuliskan ada 7 tahap atau langkah

yang termasuk dalam lesson study, yakni;
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1) membentuk sebuah tim lesson study.;

2)  memfokuskan lesson study; 3)

merencanakan rencana pembelajaran

(Study Lesson); 4) persiapan untuk

observasi; 5) melaksanakan pengajaran

dan observasinya; 6) melaksanakan

tanya-jawab/diskusi pembelajaran;

7)  Melakukan refleksi dan merencanakan

tahap selanjutnya.

Sementara itu, implementasi lesson

study di Indonesia yang dimulai saat para

tenaga ahli Jepang dalam Program IMSTEP

JICA mengenalkan lesson study di tiga

universitas (UPI, UNY dan UM) pada

akhir Tahun 2004. Dalam tahap awal

pengenalan lesson study tersebut Saito

(2005) mengenalkan ada tiga tahap utama

lesson study yakni; 1) perencanaan

(Plan); 2) Pelaksanaan (Do); dan 3)

Refleksi (See). Penyederhanaan menjadi

tiga tahap saja dilakukan dengan

pertimbangan untuk memudahkan

praktiknya dan menghilangkan kesan

bahwa lesson study sebagai suatu kegiatan

yang rumit dan sulit dilakukan. Ketiga

tahapan tersebut dilakukan secara berulang

dan terus-menerus (siklus). Kegiatan utama

yang dilakukan dalam masing-masing

tahapan tersebut dapat dilihat pada Bagan

1 berikut ini.

 PERENCANAAN 

(PLAN) 

- Penggalian akademik 

- Perencanaan 
pembelajaran 

- Penyiapan alat-alat 

 

PELAKSANAAN 

(DO) 

- Pelaksanaan 

Pembelajaran 

- Pengamatan oleh 

rekan sejawat. 

 

REFLEKSI 

(SEE) 

 

Refleksi dengan rekan 

sejawat 

Gambar 1: Daur Lesson study yang Terorientasi pada Praktik (Saito, 2005)

(Plan) bertujuan untuk menghasilkan

rancangan pembelajaran yang diyakini

mampu membelajarkan peserta didik

secara efektif serta membangkitkan

partisipasi aktif peserta didik dalam

pembelajaran. Perencanaan yang baik

tidak dapat dilakukan secara sendirian.

Pada tahap ini beberapa pendidik dapat

berkolaborasi untuk memperkaya ide

terkait dengan rancangan pembelajaran

yang akan dihasilkan, baik dalam aspek

pengorganisasian bahan ajar, aspek

pedagogis, maupun aspek penyiapan alat

bantu pembelajaran. Sebelum ditetapkan

sebagai hasil final, semua komponen yang

tertuang dalam rancangan pembelajaran

dicoba terapkan (disimulasikan). Pada

tahap ini juga ditetapkan prosedur

pengamatan termasuk instrumen yang

diperlukan.

Tahap pelaksanaan (do) dimaksudkan

untuk menerapkan rancangan pembelajaran

yang telah dirumuskan pada tahap

sebelumnya. Salah satu anggota (guru/

dosen) bertindak sebagai ”guru model”

sedangkan yang lain bertindak sebagai

pengamat (observer). Pengamat lainnya

(selain anggota kelompok perencana) juga

dapat bertindak sebagai observer. Fokus

pengamatan diarahkan pada aktivitas

belajar peserta didik dengan berpedoman

pada prosedur dan intrumen pengamatan

yang telah disepakati pada tahap

perencanaan, bukan untuk mengevaluasi

penampilan guru (dosen) yang sedang

bertugas mengajar. Selama pembelajaran

berlangsung, pengamat tidak boleh

mengganggu atau mengintroduksi

kegiatan pembelajaran. Pengamat juga

dapat melakukan perekaman kegiatan
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pembelajaran melalui video camera

atau foto digital untuk keperluan

dokumentasi dan atau bahan diskusi

pada tahap berikutnya, atau bahkan

untuk kegiatan penelitian. Kehadiran

pengamat di dalam ruang kelas

disamping mengumpulkan informasi

juga dimaksudkan untuk belajar dari

pembelajaran yang sedang berlangsung.

Tahap refleksi (see) dimaksudkan

untuk menemukan kelebihan dan

kekurangan pelaksananaan pembelajaran.

Guru atau dosen yang telah bertugas

sebagai pengajar mengawali diskusi dengan

menyampaikan kesan-kesan dalam

melaksanakan pembelajaran. Kesempatan

berikutnya diberikan kepada anggota

kelompok perencana yang dalam tahap

do bertindak sebagai pengamat.

Selanjutnya pengamat dari luar diminta

menyampaikan komentar dan lesson

learned dari pembelajaran terutama

berkenaan dengan aktivitas peserta didik.

Kritik dan saran disampaikan secara bijak

tanpa merendahkan atau menyakiti guru

demi perbaikan. Sebaliknya, pihak yang

dikritik harus dapat menerima masukan

dari pengamat untuk perbaikan

pembelajaran berikutnya. Berdasarkan

masukan dari diskusi ini dapat dirancang

kembali pembelajaran berikutnya yang

lebih baik.

Mengapa menggunakan lesson

study dan bagaimana lesson study dapat

membawa pada perbaikan kualitas

pembelajaran dan pendidikan secara

lebih luas? Menurut Lewis (2002) di

Jepang lesson study tidak hanya

memberikan sumbangan terhadap

pengetahuan keprofesionalan guru,

tetapi juga terhadap peningkatan sistem

pendidikan yang lebih luas.  Lewis

(2002) menguraikan ada lima jalur yang

dapat ditempuh lesson study, yakni; 1)

membawa tujuan standard pendidikan

ke alam nyata di dalam kelas; 2)

menggalakkan perbaikan dengan dasar

data; 3) mentargetkan pencapaian

berbagai kualitas siswa yang

mempengaruhi kegiatan belajar;

4) menciptakan tuntutan mendasar

perlu peningkatan pembelajaran;  dan

5) menjunjung tinggi nilai guru.

Sementara Stepanek (2003)

menjelaskan bahwa lesson study dapat

membantu para guru untuk melihat kelas

atau pembelajarannya melalui “kacamata”

penelitian. Proses tersebut berpotensi

untuk mengubah sekolah menjadi tempat

di mana guru dapat meneliti dan

memverifikasi apa yang dikerjakan untuk

murid- muridnya. Bahkan Stepanek juga

mengatakan bahwa peta pendidikan

berubah secara signifikan ia menuliskan

lesson study pertama kali dalam Jurnal

Northwest Teacher di Northwest-US.

Menurut peraturan Menteri pendidikan

Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang

standar isi pendidikan dalam kerangka

dasar kurikulum disebutkan bahwa kelas

I,II dan III Sekolah Dasar melaksanakan

pembelajaran tematik.

Pembelajaran tematik  memiliki

karakteristik yang berbeda dengan

pembelajaran umunya. Menurut Depdiknas

(2006) pembelajaran tematik di kelas awal

sebagai suatu model pembelajaran di

sekolah dasar, pembelajaran tematik

memiliki karakteristik-karakteristik sebagai

berikut; 1)     berpusat pada siswa

(student centered); 2)    memberikan

pengalaman langsung (direct experiences);

3)   pemisahan mata pelajaran tidak begitu

jelas. Fokus  pembelajaran diarahkan

kepada pembahasan tema-tema yang

paling dekat berkaitan dengan kehidupan

siswa; 4) menyajikan konsep dari berbagai

mata pelajaran sehingga siswa dapat

memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari;

5)     bersifat fleksibel pembelajaran tematik

bersifat luwes (fleksibel) dimana guru dapat

mengaitkan bahan ajar dari satu mata

pelajaran dengan mata pelajaran yang

lainnya, bahkan mengaitkannya dengan

kehidupan siswa dan keadaan lingkungan
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dimana sekolah dan siswa berada;

6)   menggunakan prinsip belajar sambil

bermain dan menyenangkan pembelajaran

tematik mengadopsi prinsip belajar

PAKEM yaitu pembelajaran aktif, kreatif,

efektif, dan dan menyenangkan.

Pada pelaksanaan kurikulum 2013

pelaksanaan pembelajaran tematik

diberikan kepada semua kelas mulai dari

kelas I sampai dengan kelas VI di Sekolah

Dasar. Sampai saat ini masih belum semua

guru dapat melaksanakan pembelajaran

tematik secara optimal.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan

bahwa setiap peserta didik pada setiap

satuan pendidikan berhak mendapatkan

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat,

minat, dan kemampuannya (Bab V Pasal

1-b).  Untuk melaksanakan pembelajaran

tematik, guru telah dilatih melalui kegiatan

pelatihan Kurikulum Berbasis Kompetensi

sesuai pedoman.

Salah satu sebab perlunya pembelajaran

tematik terpadu penting diterapkan sejak

di SD Oleh Pengembang Kurikulum 2013

diyakini bahwa pembelajaran tematik

terpadu merupakan sebagai salah satu

model pengajaran yang efektif (highly

effective teaching model). Selain itu,

pembelajaran tematik terpadu dianggap

mampu mewadahi dan menyentuh secara

terpadu dimensi emosi, fisik, dan

akademik (Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, 2013). Dari paparan latar

belakang di atas maka  rumusan masalah

dalam penelitan ini adalah  bagaimana

penerapan lesson study di SDN Mojorejo

01 dapat meningkatkan kompetensi guru

dalam melaksanakan pembelajaran tematik.

Beberapa hasil penelitian yang relevan

dengan penelitian ini antara lain  Megawati

(2011), hasil dari penelitian ini menunjukkan

adanya peningkatan  aktifitas guru dalam

melaksanakan pembelajaran  dan aktfitas

siswa dalam pembelajaran; Subkhi (2014)

penelitian ini menunjukkan hasil yang

signifikan tentang peningkatan proses

pembelajaranTematik dari siklus 1 dan

siklus 2. Marfuah (2016) hasil penelitian

menunjukkan  bahwa terjadi peningkatan

hasil pembelajaran melalui tes tulis pada

siklus 1 dan siklus 2 dari 71,60 meningkat

menjadi 81,67, hasil penilaian produk dan

proses Pembelajaran juga terjadi

peningkatan dari  17,10% dari produk

RPP dan  23,49% penilaian Proses

Pembelajaran.

Penelitian tindakan sekolah yang

dilakukan oleh peneliti berbeda  dengan

penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak

pada fokus permasalahan, subyek yang

diteliti, tempat penelitian dan waktu

pelaksanaan penelitian. Fokus penelitian

pada peningkatan kompetensi guru dalam

pembelajaran tematik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan rancangan  tindakan sekolah.

Penelitian ini  dilaksanakan dengan 2

(dua) siklus terdiri dari siklus  1 dan siklus

2. Masing- masing siklus terdiri dari

kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengamatan, dan Refleksi. Rancangan

penelitian digambarkan seperti bagan

berikut:

Gambar 2.Siklus PTK

menurut Kemmis & Taggart

Subyek penelitian ini adalah Guru

SDN Mojorejo 01. Guru SDN Mojorejo

01 yang berjumlah  6 (enam) orang, terdiri

dari guru kelas 1 sampai kelas 6,
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sedangkan untuk guru mata pelajaran

Pendidikan Jasmani Kesehatan Olahraga

(Penjasorkes) dan Agama, serta guru

Pembimbing sebagai observer.

Penelitian Tindakan Sekolah ini

dilaksanakan di SDN Mojorejo 01 Jalan

Raya Mojorejo No. 86 Kecamatan

Junrejo Kota wisata Batu. Penelitian ini

dilakukan pada bulan Februari s.d

Maret Tahun 2017. Penelitian Tindakan

Sekolah dilakukan dengan kolaborasi

teman guru. Kolaborator adalah guru

senior SDN Mojorejo 01 Suharwati, S.Pd,

guru Agama Islam Maemunah,S.PdI, Guru

agama Budha Suyanto, M.PdB.

Pengumpulan data dalam Penelitian

Tindakan Sekolah ini, dilakukan melalui

wawancara, dan Observasi. Instrumen

penelitian ini menggunakan angket terbuka

dan tertutup. Teknik analisa data  dalam

penelitian ini dilakukan secara deskriptif

kualitatif.

HA SIL PENE LITI AN D AN

PEMBAHASAN

Siklus I

Penelitian Tindakan Sekolah (PTS)

dengan judul peningkatan kompetensi guru

dalam melaksanakan pembelajaran tematik

melalui lesson study  di SDN Mojorejo

01 pada siklus I dilakukan melalui tahapan

sebagai berikut: perencanaan; pelaksanaan

tindakan, pengamatan, dan refleksi.

Perencanaan

Pada kegiatan perencanaan yang

dilakukan oleh peneliti adalah

mempersiapkan dokumen hasil supervisi

akademik tahun 2016 sebagai acuan untuk

tindak lanjut perbaikan dan pengembangan

guru selanjutnya melalui lesson study.

Mempersiapkan data guru  yang akan

dijadikan responden penelitian; menyiapkan

undangan kepada semua guru; menyiapkan

ruangan, menyiapkan jadual kegiatan

Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan PTS  yang

dilakukan di SDN Mojorejo 01 tentang

Lesson Study  pada tanggal 8 Februari

2017. Pelaksanan lesson study meliputi

kegiatan plan (perencanaan), do

(pelaksanaan) dan see ( refleksi). Kegiatan

perencanaan dalam lesson Study yang

dilakukan adalah; 1) sosialisasi kepada

guru tentang hasil supervisi yang dilakukuan

oleh kepala sekolah kepada guru kelas

tentang pembelajaran tematik; 2)

pembentukan kelompok lesson study yang

terdiri dari kelompok kelas awal  (guru

kelas 1,2 dan 3) dan kelompok kelas

tinggi (guru kelas 4,5, dan 6); 3)

menentukan waktu kegiatan untuk guru

dalam melaksanakan perencanaan kegiatan

lesson Study.

Guru melaksanakan perencanaan

dalam kegiatan Lesson Study bersama

kelompok yang telah ditentukan adapun

kegiatan yang dilakukan adalah; 1) guru

melakukan diskusi untuk menentukan tema

yang akan dibahas pada saat ini guru

melakukan tanya jawab dan melakukan

kesepakatan bahwa kegiatan perencanaan

yaitu kelompok satu  terdiri dari  guru

kelas 1,2 dan 3 sedang kelompok 2 terdiri

dari guru kelas 4,5 dan 6; 2) menentukan

guru model pada siklus satu  bu Fita; 3)

Guru bersama kelompok menyusun RPP

untuk siklus  satu ; 4) menyusun instrumen

pengamatan RPP dan instrumen

pembelajaran;  pada kegiatan perencanaan

diikuti oleh kelompok I yang terdiri dari

guru kelas 1,2 dan 3.

Dalam kegiatan do (pelaksanaan)

lesson study  guru model melaksakan

kegiatan pembelajaran siklus  satu  di

kelas 1, pada saat guru kelas 1

melaksanakan pembelajaran maka guru

kelas awal yang ikut menyusun RPP dan

kolaborator  serta guru kelas tinggi

sebagai observer dalam kegiatan open

class. Pengamatan pembelajaran dilakukan

selama 2 jam pelajaran yaitu selama 70

menit. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan

oleh guru model mulai kegiatan awal sampai

dengan kegiatan akhir, observer mengamati

kegiatan pembelajaran yang berlangsung.
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Kegiatan see (refleksi) pada siklus

satu guru kelas awal dan kelas tinggi setelah

melakukan open class melaksanakan

diskusi tentang kegiatan pembelajaran

dalam open class, tahapan kegiatan refleksi

adalah guru model mengutarakan

keberhasilan yang sudah dicapai dan

kendala yang dihadapi dalam

pembelajaran. Guru observer memberikan

masukan tentang catatan selama

pembelajaran yang dilakukan oleh guru

model apa yang harus diperbaiki dalam

pembelajaran tematik.  Setelah kegiatan

lesson study dilaksanakan di SDN

Mojorejo 01 kepala sekolah mewajibkan

kepada semua guru kelas untuk dapat

melaksanakan pembelajaran tematik di

kelasnya masing-masing.

Pengamatan

Data yang diperoleh dalam

pelaksanaan kegiatan peningkatan

kompetensi guru dalam  melaksanakan

pembelajaran tematik melalui lesson Study.

Data yang diambil adalah pembuatan RPP

dan pembelajaran tematik yang dilakukan

guru, seperti tabel di bawah ini:

No Guru 
Siklus I 

RPP PBM Rata 

1. Klas 1 80 75 77,5 

2. Klas 2 74 65 69,5 

3. Klas 3 80 65 72,5 

4. Klas 4 74 62 68 

5. Klas 5 66,7 60 63,4 

6. Klas 6 80 70 75 

  75,78 66,17 70,98 

Tabel. 1 Data hasil penilaian siklus  I

Tabel. 1 menunjukan bahwa nilai

RPP dan pembelajaran guru kelas 1,2 dan

3 memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada

guru kelas 4,5 dan 6. RPP guru kelas 1,2

dan 3 nilai tertinggi 80 terendah 74  dan

nilai pembelajaran guru kelas 1,2 dan 3

nilai tertinggi 77,5 dan nilai terendah 69,5.

sedangkan guru kelas 4,5 dan 6 nilai RPP

tertinggi 70  dan terendah 60 dan nilai

pembelajaran  tertinggi 75 terendah 63,4.

Hal itu dikarenakan guru kelas 1,2 dan 3

melakukan lesson study secara utuh mulai

dari perencanaan (plan), pelaksanaan (do),

refleksi (see), sedangkan guru kelas 4,5

dan 6 tidak mengikuti lesson study secara

utuh hanya mengikuti kegiatan open class

saja.

Dari paparan data disebutkan bahwa

ada satu orang guru yang mendapatkan

nilai tertinggi adalah guru yang ditunjuk

sebagai guru model dan dilibatkan dalam

kegiatan perencanaan (plan) pelaksanaan

(Do) dan Refleksi (see) sedangkan guru

yang hanya mengikuti open class saja

peningkatannya kurang optimal.

Refleksi

Berdasarakan hasil  pembelajaran

tematik melalui lesson study dan

wawancara dengan guru disimpulkan

bahwa guru yang mengalami peningkatan

kompetensi yang signifikan dalam

pembelajaran tematik  adalah guru kelas

1,2, 3 karena guru kelas tersebut

melaksanakan lesson Study  secara utuh

mulai perencanaan (plan), pelaksanaan

(do) dan refleksi (See) sedangkan guru

kelas 4,5 dan 6 peningkatannya biasa saja

karena guru tersebut  dalam kegiatan

lesson study tidak mengikuti kegiatan

perencanaan (plan), tapi hanya mengikuti

kegiatan open clas  dan Refleksi

pembelajaran

Agar peningkatan kompetensi guru

dalam pembelajaran tematik melalui

lesson study di SDN Mojorejo 01 dapat

meningkat secara optimal  maka setiap
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guru perlu dilibatkan dalam kegiatan

perencanaan (plan), pelaksanaan (do),

refleksi (see). Oleh sebab itu dalam

pelaksanaan siklus 2 perlu adanya

perbaikan  dengan melibatkan guru kelas

4,5 dan 6 dalam kegiatan  perencanaan

(plan), pelaksanaan (do) dan refleksi (See).

Siklus 2

Berdasarkan hasil refleksi dari kegiatan

siklus satu dalam kegiatan penelitan

tindakan sekolah ini, perlu dilakukan

perbaikan dalam kegiatan di siklus  dua

dengan melibatkan guru kelas tinggi (4,5

dan 6) untuk mengikuti kegiatan lesson

study secara utuh mulai dari perencanaan

(plan), pelaksanaan (do) dan refleksi (see).

Tahapan yang dilakukan pada siklus II

sama dengan siklus I perencanaan,

pelaksanaan dan pengamatan serta refleksi.

Perencanaan

Pada kegiatan perencanaan yang

dilakukan oleh peneliti pada siklus II adalah

mempersiapkan bahan yang akan

digunakan dalam kegiatan siklus II;

menyiapkan undangan kepada semua guru

kelas 4,5 dan 6; menyiapkan ruangan,

menyiapkan jadual kegiatan.

Pelaksanaan Tindakan

 Pelaksanaan tindakan siklus II  yang

dilakukan di SDN Mojorejo 01 tentang

Lesson Study  pada tanggal 7 Maret

2017. Pelaksanan lesson study meliputi

kegiatan plan (perencanaan), do

(pelaksanaan) dan see ( refleksi). Kegiatan

perencanaan dalam lesson study yang

dilakukan adalah; 1) sosialisasi kepada

guru tentang hasil refleksi yang dilakukuan

pada siklus I; 2) menentukan kelompok

kelas tinggi ( guru kelas 4,5, dan 6); 3)

menentukan waktu kegiatan untuk guru

dalam melaksanakan perencanaan kegiatan

lesson Study.

Guru melaksanakan perencanaan

dalam kegiatan Lesson Study bersama

kelompok yang telah ditentukan adapun

kegiatan yang dilakukan adalah; 1) guru

melakukan diskusi untuk menentukan tema

yang akan dibahas pada saat ini guru

melakukan tanya jawab dan melakukan

kesepakatan bahwa kegiatan perencanaan

dilakukan 3 (tiga) kali karena dalam satu

kelompok ada 3 orang guru yang berbeda

kelas, yaitu kelompok I terdiri dari  guru

kelas 1,2 dan 3 sedang kelompok 2 terdiri

dari guru kelas 4,5 dan 6; 2) menentukan

guru model pada siklus II  ditentukan guru

model guru kelas VI bu Dian Dewi

Kartika; 3)  Guru bersama kelompok

menyusun RPP untuk siklus ke- II ; 4)

menyusun instrumen pengamatan RPP dan

instrumen pembelajaran;  pada kegiatan

perencanaan diikuti oleh kelompok II yang

terdiri dari guru kelas 4,5 dan 6.

Dalam kegiatan do (pelaksanaan)

lesson study  guru model melaksakan

kegiatan pembelajaran siklus  ke II  di

kelas VI pada tanggal 14 Maret 2017,

pada saat guru kelas VI melaksanakan

pembelajaran maka guru kelas atas 4 dan

5  yang ikut menyusun RPP dan

kolaborator  serta guru kelas awal  sebagai

observer dalam kegiatan open class.

Pengamatan pembelajaran dilakukan selama

2 jam pelajaran yaitu selama 70 menit.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh

guru model mulai kegiatan awal sampai

dengan kegiatan akhir, observer mengamati

kegiatan pembelajaran yang berlangsung

Kegiatan see (refleksi) pada siklus II

guru kelas kelas tinggi dan kelas awal

setelah melakukan open class

melaksanakan diskusi tentang kegiatan

pembelajaran dalam open class, tahapan

kegiatan refleksi adalah guru model

mengutarakan keberhasilan yang sudah

dicapai dan kendala yang dihadapi dalam

pembelajaran. Guru observer memberikan

masukan tentang catatan selama

pembelajaran yang dilakukan oleh guru

model apa yang harus diperbaiki dalam

pembelajaran tematik.

Setelah kegiatan lesson study

dilaksanakan di SDN Mojorejo 01 kepala

sekolah mewajibkan kepada semua guru

kelas untuk dapat melaksanakan
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pembelajaran tematik di kelasnya masing-

masing secara optimal.

Pengamatan

Data yang diperoleh dalam

pelaksanaan kegiatan peningkatan

kompetensi guru dalam  melaksanakan

pembelajaran tematik melalui lesson Study

pada siklus II. Data yang diambil adalah

pembuatan RPP dan pembelajaran tematik

yang dilakukan guru pada siklus II, seperti

tabel di bawah ini:

Tabel. 2  Data hasil penilaian siklus II

Tabel. 2  menunjukan bahwa nilai

pembelajaran tematik guru SDN Mojorejo

01 di siklus II  nilai tertinggi  85 dan yang

terendah 74, Dari paparan data siklus II

disebutkan bahwa ada peningkatan hasil

pembelajaran tematik  yang dilakukan oleh

guru  dari siklus I, Ke siklus II sebesar

7%.

Refleksi

Berdasarakan hasil  pengamatan

pembelajaran tematik  siklus II  melalui

lesson study  terjadi peningkatan

penyusunan RPP tematik dari  75,78 pada

siklus satu dan 80,7 pada siklus dua. Hasil

pelaksanaan pembelajaran dari 66,17 pada

siklus satu menjadi 78 pada siklus dua.

Rata – rata peningkatan pelaksanaan

pembelajaran tematik dari 70,98 pada

siklus satu menjadi 78 pada siklus dua.

Peningkatan    sebesar  7%,  dari 6 orang

guru sebanyak 5 orang guru yang

mengalami peningkatan. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa lesson Study  dapat

meningkatkan kompetensi guru dalam

pembelajaran tematik di SDN Mojorejo

01.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan

bahwa peningkatan kompetensi guru dalam

menyusun RPP tematik ada peningkatan

dari 75,78 pada siklus satu menjadi 80,7

No Guru 
Siklus I Siklus II 

Prosentase ket 
RPP PBM Rata RPP PBM Rata 

1. Klas 1 80 75 77,5 85 85 85 7,5% Naik 

2. Klas 2 74 65 69,5 80 75 77,5 8% Naik 

3. Klas 3 80 65 72,5 85 75 80 7,5% Naik 

4. Klas 4 74 62 68 74 62 68 0% Naik 

5. Klas 5 66,7 60 63,4 75 75 72,5 9% Naik 

6. Klas 6 80 70 75 85 85 85 10% Naik 

  75,78 66,17 70,98 80,7 76,2 78 7%  

pada siklus dua. Pelaksanaan pembelajaran

tematik juga mengalami peningkatan

dari 66,17 pada siklus satu dan 76,2 pada

siklus dua. Rata-rata peningkatan

pembelajaran tematik dari 70,98 pada

siklus satu menjadi 78 pada siklus dua.

Peningkatan kompetensi guru dalam

pembelajaran tematik melalui lesson study

di SDN Mojorejo 01 dikarenakan adanya

kolaborasi antar teman guru. Kolaborasi

dalam penyusunan RPP, menentukan

model pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran di dalam kelas. Setelah

kegiatan pembelajaran selesai antar guru

melakukan refleksi untuk perbaikan

kegiatan dalam pembelajaran. Kegiatan

lesson study dapat meningkatkan

kompetensi guru dalam  pembelajaran

tematik karena guru yang masih kurang

optimal dalam melaksanakan pembelajaran

tematik akan mendapatkan masukan

atau perbaikan dari teman sendiri dalam

tim lesson study.

Temuan tersebut diladasi teori yang

dikemukaakan oleh Lewis (2002). Dalam

teori tersebut dinyatakan bahwa di Jepang

lesson study tidak hanya memberikan

sumbangan terhadap pengetahuan

keprofesionalan guru, tetapi juga terhadap

peningkatan sistem pendidikan yang lebih

luas.  Lewis (2002) menguraikan ada lima
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jalur yang dapat ditempuh lesson study,

yakni; 1) membawa tujuan standard

pendidikan ke alam nyata di dalam kelas;

2) menggalakkan perbaikan dengan dasar

data; 3) mentargetkan pencapaian berbagai

kualitas siswa yang mempengaruhi kegiatan

belajar; 4) menciptakan tuntutan mendasar

perlu peningkatan pembelajaran;  dan

5) menjunjung tinggi nilai guru.

 Sementara Stepanek (2003)

menjelaskan bahwa lesson study dapat

membantu para guru untuk melihat kelas

atau pembelajarannya melalui “kacamata”

penelitian. Proses tersebut berpotensi untuk

mengubah sekolah menjadi tempat di mana

guru dapat meneliti dan memverifikasi apa

yang dikerjakan untuk murid-muridnya.

Temuan penelitian ini juga sejalan

dengan penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Megawati (2011); Subkhi

(2014); Marfuah (2016).  Penelitian yang

dilakukan oleh Megawati menunjukkan

adanya peningkatan  aktifitas guru dalam

melaksanakan pembelajaran  dan aktfitas

siswa dalam pembelajaran. Penelitian yang

dilakukan oleh Subkhi (2014) menunjukkan

hasil yang signifikan tentang peningkatan

proses pembelajaranTematik dari siklus 1

dan siklus 2. Marfuah (2016) hasil penelitian

menunjukkan  bahwa terjadi peningkatan

hasil pembelajaran melalui tes tulis pada

siklus 1 dan siklus 2 dari 71,60 meningkat

menjadi 81,67, hasil penilaian produk dan

proses Pembelajaran juga terjadi

peningkatan dari  17,10% dari produk

RPP dan 23,49% penilaian Proses

Pembelajaran.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan

pembahasan dapat disimpukan bahwa

penerapan lesson study di SDN Mojorejo

01 dapat meningkatkan meningkatkan

kompetensi guru dalam menyusun RPP

tematik dari  75,78 pada siklus satu

menjadi 80,7 pada siklus dua. Peningkatan

pelaksanaan pembelajaran tematik dari

66,17 pada siklus satu menjadi 76,2 pada

siklus dua. Jadi rata-rata peningkatan

pembelajaran tematik dari 70,98 pada

siklus satu menjadi 78 pada siklus dua.

(tambahkan persentase)
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